Vrijdag
2 februari

16.30 uur weeksluiting in de ‘Bettekamp’
door Ds A.M.J. Meijer.

Zondag
4 februari

Geen dienst.

67ste Jaargang

No. 483

Februari 2001

LEVEN IN SOMBERHEID
Zondag
11 februari

10.00 uur: Ds. A.M.J. Meijer;
thema: ‘Op eigen gezag?’, bij Marcus 1:21-28.

Zondag
18 februari

10.00 uur: Netty Hengeveld,
thema: ‘Je kunt de rivier niet terug duwen’ bij
Exodus 15: 22-27; 16 1-6. M.m. v. Charles Saffrie
en Marjan Hengeveld zang en gitaar. Na afloop
koffie. Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht.
10.00 uur: Ds. A.M.J. Meijer;
thema: "Is God een vrouw?", bij Hooglied 1: 15-16.

Zondag
25 februari

Zondag
3 maart
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Geen dienst.
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chthonderdduizend mensen in Nederland worden of
werden ooit persoonlijk gekweld door een gevoel van
zwaarmoedigheid dat tegenwoordig met het woord
‘depressie’ wordt aangeduid. Emoties als plezier of
verdriet worden zwakker of verdwijnen helemaal. Ze gaan niet
gebukt onder een rotgevoel, het probleem is het grotendeels
ontbreken van gevoel. Depressiviteit is een ernstige ziekte. Niet
een hopeloze, want de meeste patiënten die hulp zoeken genezen
uiteindelijk. Ook al hebben psychiaters zich er al meer dan
honderd jaar intensief in verdiept, over de oorzaken is nog weinig
bekend. Wetenschappelijk weet men inmiddels wel dat er sprake
is van een ernstige verstoring van de chemische bedrijvigheid in
het hoofd, waardoor emoties als plezier of verdriet steeds zwakker
worden en zelfs helemaal kunnen verdwijnen. Het heeft iets te
maken met de werking van stoffen als serotonine en noradrenaline
die het contact tussen de hersencellen onderhouden. Je zou
kunnen spreken van een soort geestelijke kortsluiting. Veel meer
is er nog steeds niet van te zeggen. Ook in de genezing gaapt een
diepe kloof tussen praktijk en theorie. Er zijn veel verschillende
soorten van behandeling en uiteindelijk vindt men er meestal wel
een (of een combinatie) die werkt. Het blijft een kwestie van
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uitproberen en opnieuw
beginnen. Een op de
tien mensen kan een
depressie kwijtraken
door een nacht niet te
slapen
of
door
regelmatig hardlopen of
stevig
wandelen.
Anderen moeten lange
tijd medicijnen slikken
en gespreks- en
andersoortige
therapieën volgen.
Langzamerhand is men wel tot de conclusie gekomen dat een
juiste medicatie in combinatie met een goede begeleiding de beste
resultaten geeft. Voor deze eeuw, voorspelt de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wordt depressiviteit de
grootste volksaandoening, met meer patiënten dan kanker, hart- en
vaatziekten of beroertes. Zoals bij de meest zware ziekten treft een
depressie niet alleen de patiënt zelf. Het hele gezin heeft er zwaar
onder te lijden.
In mijn werk als voorganger heb ik regelmatig te maken met
mensen die onder deze aandoening te lijden hebben. Ik ervaar dan
mijn machteloosheid en zie ook onder welke kwellingen deze
mensen gebukt gaan en wat voor een zware last de partners te
dragen hebben.
Toch heb ik ontdekt, dat bepaalde bijbelverhalen mij hebben
geholpen een beetje inzicht te krijgen op de achterliggende
oorzaken van deze kwaal en dat andere bijbelverhalen en
gelijkenissen van Jezus van Nazareth weer bruikbaar kunnen zijn
om mensen een beetje uit de put te trekken. Het voert te ver om
hierop uitvoerig in te gaan maar één voorbeeld hiervan wil ik wel
geven. Een oudere vriend van mij zat twaalf jaar geleden diep in
de put. Hij was een zeer geleerde man van joodse afkomst. Al
2
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NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON
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Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7,
7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80,
e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl

N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze,
Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, (0315) 24 23 68
Beheer kerk en B.H. Kraan
privé (0315) 24 18 85, werk (0315) 23 07 73.
verenigingszalen:
“de Eendracht” Beatrixstraat 1a, (0315) 24 45 37
Verenigingszaal:
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Admini(0315) 24 14 08, e-mail: administrateur.npb@xs4all.nl
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N.P.B. Varsseveld 846569
Gironummer
Secretariaat:

Internet:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553,
ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap
NPB,Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg
www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres:

npb@xs4all.nl

Bankrekeningen:

Vrouwenclubs: Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75.
Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
Verzorging
"Eendracht": (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
Verzendklaar Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
maken:
Kopij adressen Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie
boven), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM
en redactie:
Varsseveld, (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34,
7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43 en Mw.
W.E.Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC, Varsseveld, (0315) 24 25
37
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en
Leiding
zondagschool: Gwen Spaa, (0315) 242918
NPB-Koor
secretariaat:
Organist:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

Mw. B. Chevalking-Wennink, (0315) 29 82 23 en
Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, (0315) 24 14 87
Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Cassettedienst:

Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
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interview afgenomen over een actueel onderwerp. Komende
uitzendingen: 26 feb. dhr. Smeenk over genetisch gemanipuleerd
voedsel. Het inzenden van nieuws voor het Kerkjournaal wordt op
prijs gesteld. Ook reacties op de uitzending of suggesties zijn
welkom. Voor diverse werkzaamheden zoeken we medewerkers.
Misschien is meewerken aan een kerkelijk radioprogramma iets
voor u? Neem dan contact op met Harm Stam, tel. 0314-683934
of Ben Vollmuller, tel. 0314-391195.
ADRESSEN VAN DE KERKEN IN DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Deze treft u aan in een speciaal vervaardigd boekje dat u aantreft
op de tafels bij in/uigang van de kerk en de Eendracht. U kunt dit
boekje gratis meenemen. Afd. Aalten: Prinsenstraat 27, afd.
Dinxperlo: Wilhelminastraat 13, afd. Zelhem: Piersonstraat 4
LEZINGEN BIJ DE HERV. / GEREF. FEDERATIE
Op 7 februari van 20.00 tot 22.00 uur is er in de Keurhorsterkerk
een bijbelkring o.l.v. Ds P.G. Schoneveld. Voor informatie: B.
Jongsma (0315) 24 42 84.
Op 13 februari van 10.00 tot 11.30 uur is er in zorgcentrum de
Bettekamp een bijbelkring o.l.v. Ds K. Datema Voor informatie:
D. Grevers-Lammers (0315) 24 45 26.
AMNESTY INTERNATIONAL
Iedere maand schrijven we voor mensen die ten onrechte
gevangen zitten, geen eerlijk proces kregen, gemarteld worden of
zomaar “verdwenen” zijn. In februari schrijven we voor een 21
jarige Koerdische vrouw, voor twee “verdwenen”
mensenrechtenactivisten uit Colombia en voor een oppositieleide
uit Guinee die gevangen zit na een oneerlijk proces. Als u mee
wilt doen belt u dan naar één van de volgende nummers: 617393
of 243077. U krijgt de brieven dan thuis en betaald alleen de
onkosten.
18
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diverse vrienden en zijn broer, die hoogleraar geneeskunde in
Leiden was, hadden al geprobeerd hem te helpen, maar zonder
resultaat. De oorzaak van zijn zwaarmoedigheid was de opkomst
van het neonazisme in Duitsland. Doordat hij zelf bij de aanvang
van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië werkzaam was,
bleef hij gespaard voor de vervolging, maar werd hij wel, zoals
alle Nederlanders, geïnterneerd in een z.g. ‘Jappenkamp’. Zelf
overleefde hij deze verschrikking maar zijn beide zoons en zijn
vrouw verloren in dergelijke kampen het leven. Alleen met zijn
dochter keerde hij terug naar Nederland en bouwde hier een mooie
wetenschappelijke carrière op. Hij hertrouwde weer en maakte na
zijn emeritaat veel mooie reizen. Maar toen hij de tachtig al
gepasseerd was werd hij overvallen door een ernstige somberheid.
Steeds zei hij: “Ik heb als door een wonder alle ellende overleefd,
maar nu zal ik mee moeten maken dat ik alleen vanwege mijn
‘ras’ vervolgd zal worden.” Het was niet uit zijn hoofd te praten.
Ik heb hem toen herinnerd aan de veertigjarige zwerftocht van de
Hebreeën door de woestijn. Als Mozes met zijn volk flink had
doorgestapt, hadden ze in een maand het ‘beloofde land’ kunnen
bereiken. Maar dat mochten ze niet van God. Niemand die als
volwassene uit Egypte was vertrokken mocht dit land betreden,
omdat zij nog ‘besmet’ waren met allerlei heidense gebruiken en
gedachten waar men in Egypte mee in aanraking was geweest. Die
veertig jaar in de woestijn moesten tevens een soort
louteringproces zijn. Alleen een nieuwe generatie die van Mozes
onderricht had ontvangen en vrij was van heidense smetten mocht
het ‘beloofde land’ betreden en een nieuwe samenleving
opbouwen. Ik vertelde mijn vriend dat het Duitse volk de
afgelopen veertig jaar ook door een gelijksoortig louteringsproces
was gegaan en dat veruit de grootste meerderheid van de jonge
Duitsers de democratie en de rechtstaat in het hart had gesloten.
Het is een nieuw volk; daarom hoefde hij geen angst meer te
hebben. Daar kwamen mijn woorden in het kort op neer. Tot mijn
grote vreugde mocht ik enkele weken later ervaren dat het oude
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verhaal uit Exodus bij mijn vriend een doorbraak teweeg had
gebracht en hij kans had gezien om de gedachten die zijn
somberheid veroorzaakten, van zich af te zetten.
Drs Arthur Gerritsen, die als docent pastorale psychologie goed
thuis is in de problematiek van de depressiviteit, komt op
woensdag 14 februari bij ons (grote zaal van de Eendracht) een
voordracht houden over dit onderwerp. Op heldere wijze zal hij in
het kort ingaan op vragen als: Waaraan onderkent men een
depressie? Welke methodes van behandeling zijn er? Hoe ga je als
partner om met iemand die depressief is en hoe voorkom je dat je
zelf wordt meegezogen? En: Hoe kan religie of spiritualiteit
behulpzaam zijn bij de genezing.
A.M.J. Meijer.
(Een aantal gegevens in dit artikel zijn ontleend aan een artikel uit
‘Vrij Nederland’ van 10 april 1999)
BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken:

Thema: begeleiding naar de geestelijke wereld 10 januari 2001.
Willeke en Eric leven volgens de leer van Rudolf Steiner wat
inhoudt dat zij de inzichten van de antroposofie nastreven. Ze
hebben ‘n biologisch dynamische boerderij. Als eerste was er de
uitleg over elementenwezens. Hieronder werd verstaan
bijvoorbeeld waterwezens; de nimfen; de aardewezens; de
kabouters; de luchtwezens; de elfen en de vuurwezens; de
salamander. Zij allen hebben ‘n bepaalde gebondenheid aan
materie waarin ze functioneren. Zij hebben invloed op de
gewassen, mensen, dieren en dingen; maar geen eigen wil. Hoe
respectvoller men met de aarde omgaat, hoe beter zij hun taak
kunnen doen. Bij ‘t oogsten is er ‘n terugtreding in de aarde. Eric
en Willeke kunnen deze wezens waarnemen en ook bijvoorbeeld
overleden zielen die geen overgang gemaakt hebben naar het
“Licht” (hiernamaals). Vooral als je plotseling overlijdt, dus
zonder enige voorbereiding dan is de ziel zich dit niet bewust en
nog teveel bezig met de aardse indrukken! Hij/zij kan ‘t niet
loslaten. Deze zielen kunnen door middel van ‘n speciale
begeleiding van paranormale mensen op deze aarde geholpen
worden met de “overgang”. Praten met hun helpt en naar ‘t Licht
sturen ook. De helpers ondergaan ‘n voorbereiding om de ziel te
mogen en kunnen helpen, dit is vaak zwaar maar geeft ‘n grote
innerlijke dankbaarheid als de dolende ziel naar ‘t licht overgaat.
Voor nadere informatie kan men altijd bij hen terecht. Onze
hartelijke dank aan Eric en Willeke, het is geen makkelijk thema.
Engelien Veerbeek en Wilma Lammers.

Op 13 jan. 2001 overleed op 68-jarige leeftijd mevrouw
Nera Suselbeek-Kuiperij
In het licht van Nera’s onvermoeibare en langdurige, maar
ongelijke strijd, mogen we ondanks het grote verdriet om de wijze
waarop zij is heengegaan dankbaar zijn. Haar heengaan was
waardig en toch nog onverwacht. De avond voor haar sterven
heerste er ook nog een huiselijke en serene sfeer rond haar
ziekbed en ook toen voerde Nera nog goede gesprekken met
Johan, haar kinderen en dokter de Blok. Een houding die
kenmerkend was voor Nera. Met die zachte glimlach op haar
gezicht en in haar milde ogen; haar warme hartelijkheid en liefde,
haar belangstelling en opgewektheid wist zij een kring van
vertrouwdheid om zich heen te scheppen. Zo ook zal zij in de
harten van zeer velen blijven voortleven. Wie Nera kende, wist
zich een goede vriend van haar. Zo heb ik haar in mijn contacten
met haar mogen leren kennen en ik denk dat velen dit zo ervaren

KERK OPTIMAAL
is de naam van het programma dat
iedere maandag, om de veertien
dagen, via radiozender Optimaal FM
uitgezonden wordt. Vaste onderdelen
zijn: kerkjournaal, gedicht en
meditatie. Ook wordt er steeds een

4
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EEN KORTE KENNISMAKING MET “DE BOUWMEISTERS” UIT HALLE

’t Is eigenlijk ontstaan door de toneelvereniging “de Heide”.
Voorzitter Wim Scheffer vroeg ons toendertijd (ruim 25 jaar
geleden) of we wat liedjes wilden zingen wanneer de bejaarden
terugkeerden van een reisje. De eerste jaren zongen we meest
oude en populaire liedjes, maar later gingen we ook zelf liedjes
schrijven. De eerste jaren zongen we eigenlijk zonder een echte
naam (jongens uut de Heide), maar na verloop van tijd werd het
“de Bouwmeisters”. Na aanvankelijk twee periodes als trio te
hebben gezongen, zijn we door omstandigheden ca. 10 jaar
geleden als duo verder gegaan. We doen met veel plezier onze
optredens, zingen is onze hobby, en wat is het dan mooi als je er
anderen mee kan vermaken. We zingen veel eigen liedjes,
potpourries, maar ook meezingliedjes en proberen dit op een leuke
manier aan elkaar te praten. We hopen dan ook op de
gemeenteavond van 27 maart a.s. samen met u weer een heel
gezellige avond te mogen hebben.
Met vriendelijke groeten, Goos Sielias en Jan Maandag.
N.b. Als u niet in de gelegenheid bent om zelf naar de Eendracht
te komen, neem dan contact op met Joke Jansen (0315-241619) of
Hennie Gesink (0315-243145) en zij zorgen ervoor dat u
opgehaald en weer thuisgebracht wordt.
KERKKOOR

Hierbij een oproep aan de leden van bovengenoemd koor om op
donderdag 15 februari a.s. weer te verschijnen op de eerste
repetitie voor het Paasoptreden van ons koor. Ook niet-leden zijn
van harte welkom. Schroom niet maar kom eens kijken en
luisteren. Het zal u bevallen.
Namens het koor, G. Radstake
VERSLAG VAN DE LEZING DOOR ERIC EN WILLEKE YPENBURG
16
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hebben. Op Nera zijn veel bijzondere kwalificaties van
toepassing; maar bovenal was zij een doorzetter. Nera groeide op
in het “Roefshuis”. Na de Ulo met zeer goed gevolg doorlopen te
hebben was zij bij diverse zaken werkzaam en al spoedig bleek
dat zij een geboren verkoopster was. Na haar huwelijk met Johan,
richtte zij zich op de zorg voor de kinderen. Die hadden aan haar
een moeder uit duizenden. Een moeder die naast haar nuchtere
kijk op de dingen ook een heel gevoelig en meelevend hart had.
Zo vormde zij het middelpunt van een gezellig gezin waar soms
heel wat afgelachen werd. Nadat de kinderen wat groter waren
geworden, ontdekte zij een mogelijkheid om haar verkooptalent
weer te kunnen ontplooien. Terwijl Johan overdag werkzaam was
op het carrosseriebedrijf in Silvolde begon Nera vanuit het huis
aan de Prinses Marijkestraat met de verkoop van “Tupperware”.
Haar verkoopprestaties waren van dien aard, dat na een aantal
jaren de directie van ‘Tupperware Nederland’ haar verzocht het
hoofd te worden van het rayon Amsterdam. Een kans die Nera en
Johan, die het magazijn zou gaan beheren, na enig overleg
aangrepen. Uiteindelijk was dit aanbod wel een hele eer en een
erkenning van Nera’s verkoop- en organisatiekwaliteiten en haar
betrouwbaarheid. Daar gaf Nera leiding aan ca. 125 dames.
Enkele tientallen jaren hebben zij dit mogen doen. Veel tijd voor
hobby’s was er niet, maar wel namen ze jaarlijks een aantal weken
op voor mooie vakantiereizen over de hele wereldbol. Nadat zij in
Amsterdam hun activiteit hadden beëindigd keerden zij weer terug
naar Varsseveld om van hun welverdiende rust te gaan genieten.
Maar stilzitten was niets voor Nera. Spoedig na haar terugkeer in
Varsseveld sloot zij zich aan bij diverse verenigingen en clubs
waar zij oude vriendschappen weer opnam en nieuwe
vriendschappen sloot. En overal waar zij kwam was zij een graag
geziene persoonlijkheid. Graag ging zij naar het dames bridgen en
was zij een trouw lid van de Huisvrouwenvereniging, waar zijn
zelfs een aantal jaren voorzitter van is geweest. Ook hier kwam
Eendracht - februari 2001
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haar organisatietalent en haar verbaal vermogen goed van pas. In
1992 werd echter bij haar een kwaadaardige tumor ontdekt, die
toen met goedgevolg verwijderd is. Helaas werd enkele jaren
geleden wederom een kwaadaardige tumor geconstateerd. Dapper
heeft zij alle behandelingen ondergaan, maar, zoals wij nu weten,
hebben deze niet mogen baten.
Moge de Eeuwige Johan, Roel & Yvonne, Mia en Alphons, Hans
en Marjo, Cuny, kleinkinderen kracht schenken bij het verwerken
van het gemis van een vrouw waarvoor woorden tekort schieten.

125-jarig bestaan vertoond. Doordat de techniek een paar steekjes
liet vallen, kwam dit niet geheel tot zijn recht. Aan het karakter
van deze middag deed het echter geen afbreuk. Het “visiteachtige” overheerste en iedereen wisselde met hem of haar van
gedachten en voorzagen elkaar van de laatste informatie.
Daarnaast werden de aanwezigen van de nodige hapjes en
drankjes voorzien. Het geheel was een goed verzorgde en
passende start in het nieuwe jaar, welke door Janny op één van
haar bekende, passende wijze werd afgesloten.
Bijeenkomst 60+ Club op 13 februari a.s.

Op 19 januari 2001 overleed op 93-jarige leeftijd mevrouw
Dina Willemina Rougoor Radstake
De laatste paar jaar was het heel moeilijk om nog goed contact
met mevrouw Rougoor te krijgen. Door haar doofheid was het niet
duidelijk wat zij nog mee kreeg en beperkte de communicatie zich
tot enkele woorden. Ze maakte altijd op mij een goed verzorgde
indruk en, hoewel ze niet zo spraakzaam was, wist zij toch altijd
wel te zeggen wat zij kwijt wilde of wat haar dwars zat.
Zij heeft een goede jeugd heeft gehad op de “Stolten” aan de
Molenweg te Heelweg, waar zij opgroeide met een enkele jaren
jongere broer en een negen jaar jongere zuster. In haar
meisjesjaren, nadat zij de huishoudschool doorlopen had, heeft zij
nog een aantal jaren in de huishouding geholpen bij een tante waar
zij ook bij inwoonde. Maar ook toen al was zij wat teruggetrokken
van aard. Gelukkig was Willem Rougoor haar man, iemand die
juist een meer naar buiten toe gericht karakter bezat.
Zo vormden zij een goede combinatie. Zij heeft erg veel van hem
gehouden. Hij vormde Dina’s begripsvolle steun en toeverlaat.
Doordat hun huwelijk kinderloos was gebleven is al Dina’s
aandacht en zorg altijd op Willem gericht geweest. Omdat de
activiteit van Willem zich hoofdzakelijk richtte op de
pluimveehouderij waren de neefjes graag op de boerderij om met
oom Willem in de auto mee te rijden wanneer hij een aantal

Op deze bijeenkomst zal mevrouw Sophie van Schaik ons iets
vertellen over de hulp aan Roemenië. Onlangs heeft u hierover in
de kranten het één en ander kunnen lezen. Zij zal dia’s vertonen en
uitleggen hoe deze hulp tot stand is gekomen. De gezellige
middag staat open voor alle 60-plussers, u hoeft geen lid te zijn.
De middagen worden gehouden elke tweede Dinsdag van de
maand in de Eendracht, aanvang half drie. Heeft u geen vervoer,
dan even een telefoontje naar de heer Hemink: (0315) 24 14 86 en
het wordt geregeld. Tot ziens op 13 februari. De volgende
bijeenkomst is op 13 maart, dan zal de heer Nijhof ons aan de
hand van dia’s meenemen naar Parijs.
GEMEENTEAVOND 27 MAART A.S.

6
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LEZINGEN EN GEMEENTEAVONDEN
Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal
"de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.
De toegangsprijs is f 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.
Dinsdag
27 maart

Gemeenteavond met duo “De Bouwmeisters” uit Halle.

Zondag
28 oktober

Buitengewone kerkdienst in het dialect,
door prof. dr. Anne van der Meiden (aanvang 10.00 uur).

Dinsdag
7 november

Gemeenteavond met “De Bouwmeisters” uit Halle.
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PROGRAMMA VAN DE VROUWENCLUBS
Maandag 5 februari

club I

Bijeenkomst 14.00 uur.

Donderdag 8 februari

club II

Doosjes maken.

Maandag 19 februari

club I

Bijeenkomst 14.00 uur.

Donderdag 22 februari

club II

Spel-avond.

Maandag 5 maart

club I

Bijeenkomst 14.00 uur.

Donderdag 8 maart

club II

Handwerken en voorlezen.

Maandag 19 maart

club I

Bijeenkomst 14.00 uur.

Donderdag 22 maart

club II

Video-avond.

Dinsdag 27 maart

club II

Gemeente-avond.

Maandag 2 april

club I

Bijeenkomst 14.00 uur.

Dinsdagmiddag 3 april

beide clubs

“Schoolreisje” naar museum
“Margaretha” in Laag-Keppel.

Donderdag 19 april

club II

Paastafel.

Maandag 30 april

club I

Laatste bijeenkomst 14.00 uur.

Donderdag 3 mei

club II

Diner.

kippen of eieren weg ging brengen. Tante Dina stond dan altijd
wel klaar met wat snoep. Hetzelfde gold voor de kinderen van
Tonny en Willemien Keuper. Dit echtpaar heeft drie-en-twintig
jaar op de boerderij gewoond en Dina zei altijd “Jullie kinderen
zijn ook een beetje mijn kinderen”. De goede relatie die toen werd
opgebouwd, heeft tot het einde van Dina’s leven mogen
voortduren. Een hartelijk woord van dank aan Willemien en Tony,
voor alles wat zij voor Dina betekent hebben mag in dit verband
niet achterwege blijven. Een dank die de familie ook verschuldigd
is aan Mw Wentink die ook tot het laatst toe naar mevrouw
Rougoor heeft omgezien. Als wij nog weer even terugkeren naar
de vijftiger jaren, dan mag nog vermeld worden dat Dina en
Willem al lang voordat dit gemeengoed was, jaarlijks enkele
weken uittrokken voor een buitenlandse vakantie. Veel zei Dina
de laatste jaren niet meer, maar een enkele maal sprak ze duidelijk
uit: “Het is mooi zo”. Woorden waaruit wij af mogen leiden dat zij
haar leven als voltooid beschouwde en daar vrede mee had. In die
vrede is zij teruggekeerd naar haar Schepper. Onze deelneming
gaat uit naar haar broer en schoonzuster de heer en mevrouw
Radstake en haar zuster mevrouw Aalbers-Radstake.

De 30 aanwezigen op de “Nieuwjaarsvisite” van de 60-plussers
werden bij de komst begroet met koffie/thee en de bekende
nieuwjaarsrolletjes of ook wel kniepertjes genoemd. Iedereen
drukte iedereen de hand met de wens een gezond en voorspoedig
2001 zodat het geheel direct al een gezellig karakter kreeg. In haar
welkomstwoord stond Janny stil bij de realiteit van het leven en
het gegeven dat sinds onze laatste bijeenkomst, twee van onze
trouwe bezoekers, n.l. Gerda Wossink-Jansen en Netta RottinkBecking waren overleden. In de daarop aansluitende één minuut
stilte kon ieder van de aanwezigen haar of zijn gedachte bepalen
bij diegenen die niet meer in deze kring zullen terugkeren. Het
geheel kreeg naderhand een gezellig karakter waaruit blijkt dat het
leven gewoon door gaat. Als intermezzo werd de video van het

Op donderdag 25 januari overleed op 84-jarige heeftijd mevrouw
Everdina Plante-Dekker
“Dientje”, zoals iedereen in Varsseveld haar kende, groeide op in
Apeldoorn, waar haar ouders een bloemisterij hadden. In haar
meisjestijd volgde zij een secretaresse opleiding en is, tot haar
dertigste, toen zij trouwde met de bekende Varsseveldse
huisschilder Jan Plante, in dit beroep op diverse plaatsen als
secretaresse/stenografiste werkzaam geweest. Zij heeft geen
gemakkelijk leven gehad. Rond haar twintigste verloor zij eerst
haar vader, die stierf van verdriet door het verlies van zijn zoon.
Enkele jaren later stierf ook haar moeder en stond zij alleen op de
wereld.
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Deze tragedies hebben op haar wel hun sporen achtergelaten. Een
aantal jaren heeft zij nog op kantoor in het bedrijf van een oom in
Apeldoorn gewerkt. Na de oorlog was zij nog geruime tijd als
stenografiste werkzaam op de oorlogsrechtbank bij de ‘Kruisberg’
in Doetinchem. In Varsseveld voelde zij zich goed thuis en had zij
vele fijne vriendinnen met wie zij graag een spelletje bridge
speelde. Vele jaren is mevrouw Plante-Dekker penningmeester
geweest van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afd.
Varsseveld en van de damesbridgeclub van deze vereniging. Zij
stond daarbij bekend om haar grote accuratesse. Haar huwelijk
werd gezegend met een dochter, Thea. Haar man Jan, werd op 65jarige leeftijd getroffen door een zware hersenbloeding en moest
vanaf dat moment verpleegd worden in ‘Den Es’. Trouw heeft zij
hem achttien jaar lang tenminste één en vaak twee maal per dag
daar opgezocht en bijgestaan.
Wij wensen haar dochter Thea en haar schoonzoon Willie veel
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen
maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw B.J. van de
Berg; Hr H.A. Luijmes; Mw H.L. Radstake-Kolenbrander en Mw
J.J. Hoefman; Thans verblijven nog aldaar Mw G.A. Coops-Hofs;
Hr G.W. Jansen en Hr G.W. Weikamp: In de St Maartenskliniek te
Nijmegen was opgenomen maar is inmiddels weer thuis: Mw
G.H. Wossink-Jansen. Mw F.C. Heijink uit Annen is momenteel
voor verdere revalidatie opgenomen in het centrum ‘Beatrixoord’,
afd. A, kamer 5, Postbus 30002, 9750 RA te Haren (Gr). In St.
Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.A. Duitshof en
Mw B.A. Duitshof-Jolink;
TOEGETREDEN TOT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP:

Mevrouw M. Rutgers-Navis, Grensweg 2a, 7083 AG Voorst.
Wij heten haar van harte welkom in onze kring.
8
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Uitnodiging voor de ledenvergadering 2001 op woensdag 7 maart in
gebouw "De Eendracht", aanvang 19.30 uur
Agenda :
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Verslag ledenvergadering 2000.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslagen commissies en clubs.
6. Financiële verantwoording 2000. Deze ligt vanaf 28 februari ter
inzage bij dhr. G. Breukelaar, indien gewenst, telefonisch
afspreken.
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming nieuw kascommissielid.
9. Bestuursverkiezing:
aftredend en niet herkiesbaar Mw.
J. ten Brinke - Vrieze , dhr B. ten
Brinke en dhr. W. Groot Nibbelink.
Do o r h et b es tu u r wo r d e n
voorgedragen: Mw. J.G. Boezel van Dam Burg. Bootstraat 5
Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof Groen Terborgseweg 19a Sinderen,
Mw. G.W. Semmelink - Leneman
Keppelbroeksdijk 5 Westendorp. Tegenkandidaten kunnen tot 1
week voor de vergadering worden voorgedragen bij de voorzitter.
10. Afscheid van ons koster-echtpaar Herman en Narda
Schuurman.
Pauze.
11. Behandeling en vaststelling begroting.
12. Rondvraag en sluiting.
U bent allen van harte welkom.
Het bestuur.
60+ CLUB, VERSLAG VAN 9 JANUARI 2001
Eendracht - februari 2001
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UITWISSELING HOLLINGSTEDT/ VARSSEVELD

Dit jaar mogen wij weer een deputatie uit Hollingstedt
verwachten. Zij hebben ons al laten weten wanneer zij willen
komen, namelijk: van 23 tot en met 26 juli. Wij zoeken dus voor
die dagen gastgezinnen. Mocht u hiertoe bereid zijn, laat ons dit
dan even weten. Wij maken gezinnen met kinderen van 12, 13 en
14 jaar er op attent dat uit het opnemen van een meisje of jongen
uit Hollingstedt hele leuke en leerzame contacten kunnen ontstaan
met uw eigen kinderen. U kunt hiertoe contact opnemen met
Tonny Kraan tel. 241401 of met ondergetekende tel. 242080.
TENSLOTTE,

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 11 februari hoop ik met u even na te denken over het
merkwaardige fenomeen dat wanneer wij een uitspraak doen, wij
dit graag onderbouwen door te verwijzen naar een gerespecteerd
persoon, de bijbel of andere geschriften en voorzichtig zijn om op
eigen gezag iets te zeggen. Dit is een teken van bescheidenheid.
Alle uitspraken van de profeten beginnen ook altijd met: ‘Dit zegt
de Heer!’. Jezus spreekt echter altijd op eigen gezag. Dat werd
hem niet in dank afgenomen. Hoe moeten wij een uitspraak
beoordelen als deze op ‘eigen gezag’ plaats vindt?
Zondag 18 februari gaat Netty Hengeveld voor in onze dienst. Het
thema van haar overdenking luidt: ‘Je kunt de rivier niet terug
duwen’, bij Exodus 15: 22-27; 16:1-16. Tijdens deze dienst zullen
Charles Saffrie en Marjan Hengeveld met gitaarbegeleiding
enkele liederen zingen.

hopen mijn vrouw en ik de eerste week
van maart even wat op verhaal te kunnen
komen.
Vo o r
dringende
aangelegenheden is er vervanging. U
gelieve zich hiervoor in eerste instantie
te wenden tot de heer G.J.Hengeveld, die
thans het secretariaat waarneemt (0315)242136 e-mail:
g.jhengeveld@freeler.nl. Voor die tijd
hoop ik echter deze maand in de
gelegenheid te zijn een gedeelte van de
achterstallige afspraken en andere
verplichtingen na te komen die de
afgelopen maanden steeds weer
verschoven moesten worden voor
dringender zaken.
Vandaag, 29 januari scheen het zonnetje weer een tijdje en was de
temperatuur ook al weer wat milder. De toverhazelaar in de tuin
van de pastorie staat alweer prachtig in bloei en overal zie ik de
sneeuwklokjes uitkomen. De lente is in aantocht! Ik wens u veel
goeds voor de komende maand, met een hartelijke groet,
A.M.J. Meijer.

Zondag 25 februari heb ik gekozen voor een beetje speels
onderwerp. “Is God een vrouw?’ luidt het thema. De eerste
vrijdag van maart is traditiegetrouw ‘wereldgebedsdag’. Hoewel
er dit jaar voor het eerst, na zeer vele jaren, die dag geen
gebedsdienst meer in Varsseveld zal plaatsvinden, blijft deze dag
wereldwijd natuurlijk wel bestaan en wordt ook een ieder
uitgenodigd die dag te bidden voor het welzijn van de mensheid.
Oorspronkelijk was de naam van deze dag ‘vrouwen
wereldgebedsdag’. In de Joods/Christelijke traditie komt de vrouw
er in de regel bekaaid af. Het geloof was een mannenzaak en de
aanspreektitel van God is ‘Heer’of Heere’, woorden die ook aan
duidelijkheid niets te wensen over laten. Nu geloof ik dat wij ons
daar niet al te druk over moeten maken, maar het kan geen kwaad
om zo nu en dan even stil te staan bij het feit dat we als we over
God spreken zowel in termen als Hij en/of Zij of Het (Goddelijke)
kunnen spreken. Tijdens de dienst van 25 februari wil ik derhalve
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even ingaan op het vrouwelijke aspect van God.
EEN RONDJE OM DE KERK!

Die uitdrukking hebben we de afgelopen maanden veelvuldig via
de media gehoord en gelezen. Dit sloeg op de nieuwe
dienstroosters van het N.S. personeel. Een leuke uitdrukking die
oorspronkelijk afkomstig is uit de wielrennerij en waarmee
bedoeld wordt dat men met een saai karweitje bezig is. Niet saai is
het, om op zondagmorgen even een beetje moed te verzamelen en
de kerkdienst te bezoeken. U voelt zich dan weer even verbonden
met geestverwanten. U steekt er altijd iets van op en u kunt weer
opgefrist de nieuwe week in! Daarom hoop ik dat u uw goede
voornemens voor 2001 toch een beetje waar zult maken en uw
kerkje op zondagochtend weer weet te vinden.

Wellicht ten overvloede wijs ik u nog even op de auto-dienst, voor
het bijwonen van onze kerkdiensten. Schroom niet hier gebruik
van te maken. Het wordt graag gedaan. Zie colofon.
UIT DE SCHOOL GEKLAPT

In dit geval; uit de peuterspeelzaal geklapt. Jonne, het driejarig
dochtertje van Irma tan Brinke had in de peuterspeelzaal kerstfeest
gevierd. Er was daar ook een kerststal aan de hand waarvan de
juffrouw het kerstverhaal had verteld. Ze was er erg van onder de
indruk geweest en vertelde na afloop van de ‘schooltijd’ aan Irma
van alles over de kerststal. Er was een Maria en een Jozef, een os
en een ezel en een klein kindje in een kribje en boven de kerststal
hing een ‘vogelvrouw’!

OPROEP

EEN GROET UIT ROEMENIË

Wie vertrouwt er weer eens een leuke anekdote aan het papier toe?
Het mag in de spreek- en/of streektaal. ‘Varsseveldse
Herinneringen’ was destijds een geliefde rubriek. Ook oude foto's
die iets met de NPB te maken hebben zijn welkom. Bent u niet zo
vaardig met de pen, bel mij dan even (242080), dan kom ik even
langs om het te noteren. Een aantal oude foto’s zijn al te bekijken
op onze website: www.xs4all.nl/~npb

Ook dit jaar ontving ik nog een nieuwjaarsgroet voor u allen van
Ds Török uit Sf George, de informele zusterstad van Varsseveld.
Hij is inmiddels met emeritaat, iets waar hij het erg moeilijk mee
heeft gehad. Daarom houd ik met hem en zijn familie het contact
nog in stand. Bij zijn brief had hij een foto ingesloten van een
vrouw in Roemeense kledij die deeg aan het kneden is.

Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van onze cassettedienst van de kerkdiensten. Hiermee heeft zich de heer G.J.
Hobelman belast. Mocht ook u regelmatig voorzien willen worden
van deze cassettes neemt u dan telefonisch contact met hem op:
tel. 298355.

B i j
d e
aankondiging
van de lezing
van de 60+ club,
waar toevallig
m e v r o u w
Sophie
van
Schaik
over
Roemenië
zal
vertellen, vindt
u deze foto
afgedrukt.
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LEDEN-SERVICE

De groot-letter uitgave van de 'Eendracht' mag zich in een
toenemend aantal lezers verheugen. Mocht ook u hieraan toe zijn,
neemt u dan even contact op met Mw Betsy Chevalking-Wennink,
tel. (0315) 298223 dan komt het in uw brievenbus!
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