Februari 2003
Zondag
2 februari

Geen dienst.

Zondag
9 februari

10.00 uur: ds. A.M.J. Meijer;
thema: “Ons masker afwerpen”, bij Luc. 19:1-10

Vrijdag
14 februari

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

Zondag
16 februari

10.00 uur: ds. A.M.J. Meijer,
thema: “Innerlijke zuiverheid” bij Marcus 7:1-8.
Na afloop koffie in de “Eendracht “.
Gelijktijdig zondagsschool.

Zondag
23 februari

10.00 uur: Esseldien Wennink;
thema: “Zoek en u zult vinden”, bij Matth. 7: 7-8

Zondag
2 maart

Geen dienst.
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DRUGSVERSLAAFDEN GENEZEN
Bij het schrijven van de bovenstaande titel, heb ik getwijfeld of ik er
een vraagteken achter zou zetten. Zoals het er nu staat zou er valse hoop
uit geput kunnen worden en dat is niet de bedoeling van dit artikel en de
lezing die hierover binnenkort gehouden zal worden. Op allerlei manieren worden er hier en daar resultaten geboekt bij het doen afkicken van
drugsverslaafden, maar het wondermiddel is nog niet uitgevonden. Velen lukt het niet of vallen weer terug. In de zestiger jaren, toen het verschijnsel zich nog maar beperkt voordeed, heb ik al in een studiecommissie gezeten die zich over dit probleem boog en vijftien jaar later nog
in een landelijke adviescommissie ‘Drugspreventie’ o.l.v. Prof. Anne
van der Meiden.
In beide gevallen was dit geheel toevallig, want persoonlijk
heb ik geen speciale belangstelling voor dit onderwerp en
ook beroepshalve waren er destijds geen raakvlakken.
Toch heb ik van de informatie die ik te horen en onder
ogen kreeg onwillekeurig veel opgestoken. Wat mij bij die
eerste studie erg getroffen heeft waren onderzoekscijfers
van de provincie Zuid-Holland waarin werd vastgesteld
dat één verslaafde het levensgeluk van gemiddeld vijf mensen bederft (ouders, grootouders, broers, zusters, partner
enz.). Dit gold voor alle vormen van verslaving,
dus ook die aan drank of gokken. Ook viel mij
toen op dat mensen die dagelijks met de pro-1
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blematiek te maken hadden - mijn zegslieden waren politiemensen van
de afdeling narcotica - twijfelden ten aanzien van de relatie tussen harddrugs en softdrugs. Een belangrijke vraag bij de hele problematiek is
namelijk of softdrugs een voorportaal zijn voor het gebruik van zwaardere middelen of dat er sprake is van gescheiden circuits. Of men daar
inmiddels een duidelijk antwoord op kan geven weet ik niet. Ik vrees
dat met de komst van XTC, deze vraag nog moeilijker te beantwoorden
is omdat van al dit soort chemische drugs niet duidelijk is in welke rubriek ze dienen te worden ondergebracht en in hoeverre ze echt verslavend zijn, dus dat men er volledig van afhankelijk raakt en niet meer
zonder kan leven. De andere commissie waar ik aan deel heb genomen
richtte zich hoofdzakelijk op de preventie. Inmiddels was er een heel
hulpverleners-legioen aan het werk waarvan een aantal ‘deskundigen’
werd gehoord. Naarmate ik meer van die (elkaar tegensprekende) deskundigen te horen had gekregen werd het mij (en de andere commissieleden) steeds minder duidelijk in welke richting het advies zou moeten
gaan.
Uiteindelijk hebben we gewoon ons boerenverstand gebruikt en zijn tot
de conclusie gekomen dat alle vormen van sport en spel, waarin de
jeugd een uitdaging kan vinden zo veel mogelijk bevorderd dienden te
worden en dat op de scholen uitgebreid voorlichting diende te worden
gegeven over alle middelen die op de markt zijn en de schadelijke gevolgen ervan. Dit laatste o.a. door middel van toen reeds voorhanden
zijnde films. Veel meer mogelijkheden zagen wij voor de overheid niet.
Van een te restrictief beleid verwachtte men eerder negatieve dan positieve resultaten. Wat op mij in dit kader de meeste indruk heeft gemaakt
was een bezoek in de Pauluskerk van ds. Hans Visser in Rotterdam. Op
een avond waren daar honderden ouders van verslaafde jongelui bijeen.
Talloze hartverscheurende verhalen heb ik tijdens die bijeenkomst aangehoord en van de kant van de sprekers konden er weinig bemoedigende geluiden worden vernomen. Inmiddels zijn we weer twintig jaar verder en is er op het punt van de drugsverslaving, voor zover ik daar nu
nog enig zicht op heb, een soort van evenwicht bereikt. In diverse sectoren is zelfs sprake van een zekere teruggang. Ook op het terrein van de
behandeling van de verslaafden wordt er vooruitgang bereikt. Daarbij
valt het op dat de traditionele methoden wat resultaten betreft weinig
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Woensdag 19 en 26 februari, 20.00 uur: "Een beeld van God in de beeldende kunst” in de Keurhorst, o.l.v. H. Sennema. Contactpersonen zijn
Gerry Raterink, tel. (0315) 242704 en Leni Wiggers, tel. (0315)
243826.

KERK OPTIMAAL
Kerk Optimaal is de naam van het programma dat ‘s maandags, om de veertien dagen, van 20.00 tot 21.00 uur, via de
radiozender Optimaal FM uitgezonden wordt. Een werkgroep, waarbinnen verschillende kerken uit de regio vertegenwoordigd zijn, stelt het programma samen. Vaste onderdelen zijn: meditatie, voordracht van een gedicht en het
kerkjournaal waarin activiteiten genoemd worden die binnenkort in deze regio plaatsvinden. Deze onderdelen worden
afgewisseld met muziek. Ook wordt er steeds een interview
afgenomen. Voor februari staan de volgende onderwerpen op
het programma:

niet veel hoger scoren dan voorheen. De ‘cold turkey’ behandeling
(abrupte en vaak geforceerde drugsonthouding) werkt gewoonlijk niet
als de patiënt terugkeert in het milieu waar hij zijn verslaving uitleefde.
De methadon verstrekking heeft er wel toe geleid dat verslaafden maatschappelijk een meer normaal leven konden leiden, maar tot blijvende
onthouding leidt dit niet. Meer resultaten zijn geboekt (maar in hoeverre
dit wetenschappelijk getoetst is weet ik niet) met acupunctuur. Andere
methoden zijn erop gericht de verslaafden een nieuw levensdoel aan te
reiken. Meestal in religieuze zin. Hierdoor wordt de motivatie om een
kuur te volgen en de wil te versterken om ‘clean’ te blijven, vergroot. In
de Verenigde staten heeft men gezien dat deze invalshoek werkt, speciaal bij de Synanon-huizen en de wedergeboren christelijke gemeenschappen. Ex-verslaafden die bij elkaar wonen, helpen elkaar de verleiding te weerstaan. Hoewel ook hieraan bezwaren kleven spreekt de achterliggende filosofie mij wel aan. In de regel kan gezegd worden dat
mensen die verslaafd raken over het algemeen te kampen hebben met
een minderwaardigheidscomplex of iets dat daarop lijkt.

AMNESTY INTERNATIONAL
Op de dag van de Rechten van de Mens hebben Nederlanders zich massaal uitgesproken
tegen marteling en mishandeling in Rusland.
Er zijn 60.000 handtekeningen verzameld op kaarten, waarvan 100 in
Varsseveld en omstreken. Deze kaarten zijn gestuurd naar meer dan 200
politiebureaus in St. Petersburg en Moskou. We wachten in spanning af
of dit resultaat heeft!
Voor februari zijn de “gevallen” waarvoor geschreven wordt op dit
ogenblik nog niet bekend. Begin februari zal dit wel het geval zijn. We
hopen dat u weer mee wilt schrijven. Inlichtingen: telefoon 617393 of
243077.

Door middel van drugs of alcohol proberen zij daaraan te ontsnappen.
Als men door middel van gesprekstherapieën en andere methoden (veel
prijzen bij bepaalde prestaties) het zelfrespect en het zelfvertrouwen bij
deze mensen weer weet op te vijzelen en gelijktijdig deze mensen aanzet een zinvol levensdoel te formuleren, wordt de kans op blijvende genezing aanmerkelijk vergroot. Een stichting die op integere wijze van
vergelijkbare methoden gebruik maakt is “Arta”. Al vanaf 1975 biedt
‘Arta’, op antroposofische basis, hulp en begeleiding aan mensen die
hun verslavingsprobleem willen overwinnen. In een oriënterend gesprek
wordt eerst zorgvuldig bekeken wat ‘Arta’ voor de hulpzoeker kan betekenen. Als blijkt dat er een goed kans van slagen is zullen de medewerkers van ‘Arta’ veel energie en inzet leveren om de ontwenning tot een
succes te maken. Kijk je naar de voorzieningen van ‘Arta’, dan zie je
dat ‘Arta’ in elke fase van de ontwenning datgene kan bieden wat mensen nodig hebben om van hun verslaving af te komen. De werkwijze
van ‘Arta’ is er op gericht om elk individu tot zijn/haar recht te laten
komen.
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Maandag 10 februari: Jodendom
Maandag 24 februari: Scravana in Doetinchem
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Je kunt bij ‘Arta’ terecht met alle vormen van verslaving zoals drugs en
alcohol, maar ook met problemen met gokken en eten. Voor iedereen is
er een aangepast traject. Donderdag 13 februari komt bij ons hierover
(in de Eendracht) spreken de heer Jaap van der Haar. Hij is reeds 25 jaar
werkzaam in de verslavingszorg en is thans belast met het opzetten van
een internationale organisatie op dit gebied. We durven gerust te zeggen
dat hij in dit metier een autoriteit is. Zie voor nadere informatie elders
in deze editie.
A.M.J. Meijer
BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken:
Op nieuwjaarsdag 2003 overleed geheel onverwacht op 46-jarige leeftijd de heer
Jan Gerrit Wisselink
Wie hem kende, wist van zijn het leven beamende levenswijze. Gert
was sportief; een man die altijd alles rustig overwoog en beheerst was
in zijn omgang met iedereen. Gert had een brede belangstelling voor
wat er in de wereld gaande was. Op de zaterdag voor Kerstmis had Gert
met het team van “H.S.V. West” met veel plezier deelgenomen aan het
zaalvoetbal toernooi in de van Pallandthal. Ze hadden zelfs de kampioensbeker gewonnen en dat vanzelfsprekend vrolijk gevierd. Van de
kerstdagen, samen met zijn gezin, had hij genoten. En ook oudejaarsavond was feestelijk verlopen. Enkel uren later stopte zijn hartslag voor
altijd. Gert werd geboren en groeide op aan de Aaltenseweg op de grens
van Halle en Heelweg. Op de lagere school behoorde hij tot de betere
leerlingen en ook de Havo doorliep hij met goed gevolg. Al vroeg was
hij ook op het voetbalveld te vinden. Na het behalen van zijn Havo diploma vond hij een administratieve baan bij “Vulcanus” alwaar hij zijn
verdere leven zou blijven werken en carrière zou maken. Gert’s ontmoeting met Gerrie Radstake was liefde op het eerste gezicht en niet
lang daarna besloten zij te trouwen. Eerst woonden zij nog enige tijd in
bij Gerrie’s ouders. Vervolgens nog elders in Westendorp om uiteindelijk hun definitieve bestemming te vinden in het fraai gelegen huis aan
de Generaalsweg te Heelweg waar de kinderen Marleen en Stefan opgroeiden. Aan Gert hadden zij een fijne vader. Met subtiele opmerkin4
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wen in Nederland te maken met huiselijk geweld, waarvan elf procent
ernstig. Huiselijk geweld treft niet alleen de slachtoffers. Immers ook
als buurvrouw, vriend of zwager, als hulpverlener, pastor, docent, of als
vrijwilliger kun je te maken krijgen met iemand die slachtoffer is van
geweld. Dan is het goed om er meer van te weten, om te weten hoe je
iemand kunt helpen en wat je juist niet kunt doen. En wellicht kun je als
groep, kerk of organisatie ook een rol spelen als het gaat om lokaal beleid ten aanzien van huiselijk geweld, bijvoorbeeld richting gemeente
en politie.
Op deze avond zal informatie gegeven worden over huiselijk geweld.
Wat is huiselijk geweld, hoeveel komt het voor, bij wie? Waarom zijn
sommige mannen thuis zo gewelddadig en waarom lopen hun partners
dan niet weg?
Met elkaar zullen we in gesprek gaan over de mogelijkheden die je hebt
om het slachtoffer te helpen. Verder komen vragen aan de orde als: welke rol speelt geloof en wat kan de kerk betekenen voor zowel slachtoffers als daders?
Aanmelding voor deze avond kan via een briefje in de bus van de Borch
t.o. de kerk of per telefoon (0315) 24 23 74 van Mw. S. van Schaik.
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
ACTIVITEITEN BIJ DE FEDERATIE VAN NED. HERVORMDE
GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK
Donderdag 6 februari, 20.00 uur: "Gemeente als herberg”, in de Keurhorst o.l.v. Ds. Kor Datema. Contactpersoon is Emmy Beenes, tel.
(0315) 230630.
Donderdag 6, 13 en 20 februari, 10.00 uur: "Ontmoeting rond de Bijbel”, in vergaderzaal de Bettekamp o.l.v. de predikanten. Contactpersoon is Christel Geurink, tel. (0315) 617611.
Eendracht - februari 2003
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gegaan. Hij promoveerde in de geneeskunde, godsdienstwetenschappen
en de filosofie en was bovendien een buitengewoon begaafd organist,
die vooral Bachs muziek speelde en interpreteerde. En in Lambarene
wijdde hij zich rechtstreeks aan de (letterlijk lijdende) mensheid.
Zijn levenswoord werd: “Eerbied voor het Leven” en wel voor alle leven op aarde: mens, dier en plant. In 1951 schreef Schweitzer deze
woorden: “Mijn parool is mens zijn voor de mensen. Dat is wat eerbied
voor het leven gebiedt. Wij moeten toegeven, dat deze wereld en alles
wat er gebeurt ons voor grote raadsels stelt. Veel begrijpen wij niet.
Niettemin geloven wij dat de Geest alles kan transformeren. De geest is
een onweerstaanbare macht. Dit is de troost die ons geschonken is. Het
is onze bestemming niet in ons zelf op te gaan maar te leven voor iets
dat nog moet komen.” In theologisch opzicht is Schweitzer voor het
vrijzinnige gedachtegoed van grote betekenis geweest. Rinus van Waveren publiceert regelmatig in ons maandblad ‘VrijZicht’.
Redenen temeer om deze lezing bij te wonen.
Deze avond staat onder auspiciën van de Oecumenische Werkgroep
Varsseveld waar ook onze geloofsgemeenschap in vertegenwoordigd
is..

gen als: “Had je vandaag geen huiswerk?”, slaagde hij erin het plichtsbesef, dat voor hemzelf zo typerend was, op zijn kinderen over te brengen. Ook ten aanzien van orde en netheid was hij hen ten voorbeeld.Naast zijn werk en zijn gezin was sport Gerts grote passie. Gert
was een wijs mens, zonder zich daarop voor te staan. Slechts in eenvoudige bewoordingen en verstandige daden droeg hij dit uit.
Moge de Almachtige Gerrie, Marleen en Michiel, Stefan en de ouders
van Gert de kracht schenken dit grote verlies een plaats te geven in hun
hart.

GEWELD ACHTER DE VOORDEUR
Gespreksavond op 13 februari
In 2001 startte het door de Wereldraad van Kerken uitgeroepen Decennium tegen Geweld, waar ook in Nederland door de Raad van Kerken
uitgebreid aandacht aan besteed wordt. Ook in de samenleving staat geweld ‘achter de voordeur’, meestal huiselijk geweld genoemd, is een
belangrijk thema als het gaat om veiligheid.
Stichting Hemag, maatschappelijk activeringswerk vanuit RDC Gelderland, wil graag met name het geweld in huis onder de aandacht brengen.
Samenwerking en deskundigheid hiervoor is gevonden bij Enzovoort
(Innovatie en Emancipatie) en Hera vrouwenopvang Gelderland.
De meeste mensen weten maar weinig over huiselijk geweld. Maar al te
vaak meent men dat het een privé-probleem is. De omvang van huiselijk geweld is echter zo groot en de kosten die ermee gemoeid zijn zo
hoog, dat je rustig van een maatschappelijk probleem kunt spreken. Volgens de cijfers van het Ministerie van Justitie krijgt één op de vijf vrou-

Zondag 19 januari overleed op 89-jarige leeftijd mevrouw
Antonia Hermina Frederika Heusinkveld
Mevrouw Heusinkveld was een onderhoudende, humorvolle verstelster
en een hartelijke gastvrouw, waarbij de tijd omvloog. Daarmee gaf ze
blijk over een goed geheugen en een scherp en helder waarnemingsvermogen te beschikken. Zo helder, dat zelf een zekere ‘helderziendheid’
haar niet ontzegd kon worden. Maar ook over actuele zaken kon je goed
met haar spreken. Zelfs nadat haar gezichtsvermogen de laatste jaren
ernstig achteruit was gegaan, behielden haar ogen die scherpe, een
beetje ironische en heldere blik. Ook haar geest is overigens altijd helder gebleven; iets waarover ze regelmatig haar dankbaarheid uitsprak.
Ook voor het feit dat zij nog in haar eigen huis mocht wonen, zo direct
naast haar vriendin en steun en toeverlaat Jo Helmink, was zij zeer erkentelijk. Bij haar heengaan moge ons tot troost zijn, dat zij bijna tot het
laatste toe, haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid - waar ze zo op
gesteld was - heeft mogen behouden. Toos groeide met nog een broer
en zuster op in Gendringen. Het molenaarsbedrijf van haar vader boeide
haar zozeer dat zij na haar middelbare school bij hem ging werken en
zich daar op aller terreinen inzette, maar vooral op administratief gebied. Na het overlijden van haar vader, zij was toen 21 jaar oud, zette zij
met behulp van enkele trouwe personeelsleden het bedrijf zelfstandig
voort. Voortvarend heeft Toos de maalderij met de handel in allerlei
voor het agrarisch bedrijf noodzakelijke grondstoffen door de crisisjaren en de oorlogsjaren geloodst. Een ernstig ongeluk in 1950 - een val
van grote hoogte in een elevator van het bedrijf - betekende echter voor
Toos een ommekeer in haar leven. Haar bedrijf moest zij van de hand
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doen en enige jaren revalideren. Reeds voor de oorlog was zij bevriend
geraakt met de familie Willink; een molenaarsfamilie in Varsseveld, die
haar liefdevol in hun midden opnamen. Haar ondernemingsgeest was
ongebroken. Zij zag kans de alleenverkoop voor de Benelux te verwerven van Dr. Kneipp gezondheidsartikelen en een agentuur in zelfkantverband. Nog vele jaren heeft zij hierin goede zaken kunnen doen.
Moge allen die om haar heengaan treuren, uit hun geloof de kracht putten dit verlies te dragen.
Op dinsdag 21 januari overleed op 47-jarige leeftijd mevrouw
Everdina Hendrina Hesselink-Bruil
Diny wist, na de zware operaties die zij in haar leven heeft moeten ondergaan hoe kwetsbaar het leven was. Moedig heeft zij al die onderzoeken en ingrepen ondergaan, steeds met de gedachte “Johan en de kinderen hebben me nog zo nodig. Zelfmedelijden was er bij Diny niet bij!
Alle keren dat ik Diny heb bezocht en fijne gesprekken met haar mogen
hebben, was ze een en al opgewektheid en straalden haar lieve ogen levensvreugde uit. Hoewel Jurgen en Bauke inmiddels op eigen benen
stonden, wilde ze hen, toch tot steun zijn. Ze was vastbesloten om nu,
samen met Johan, de dingen te doen die ze altijd al graag had willen
doen. Niets meer op de lange baan schuiven, maar wanneer de mogelijkheid zich voor zou doen, daarvan profiteren en de plannen verwezenlijken. Het heeft voor haar niet zo mogen zijn. Diny werd geboren
groeide op in Gaanderen. Zij was nog pas 9 jaar oud toen haar vader
overleed en haar moeder met het grote gezin alleen kwam te staan. Het
is niet denkbeeldig dat het grote plichtsbesef dat altijd zo kenmerkend
voor Diny is geweest zich toen reeds gevormd heeft. Na de lagere
school doorliep zij de vakschool in Terborg, waarna zij werk vond bij
café-restaurant ‘de Vos’ in Westendorp. Met veel plezier heeft zij daar
gewerkt. Om haar betrouwbaarheid, haar opgewektheid en haar verantwoordelijkheidsbesef was zij zowel bij de familie Lovink als bij de
klanten zeer geliefd. Daar ook leerde zij Johan Hesselink kennen met
wie zij in het huwelijk trad. Voor Johan was zij een liefhebbende vrouw
en voor Jurgen en Bauke een meelevende moeder. Ze schonk hen liefde
en vertrouwen. Van alle huishoudelijke taken waren koken en bakken
bij Diny favoriet. Naast de zorg voor haar gezin stond Diny ook klaar
6
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In de leegte (in het ‘niet zijn’) ligt de grootste schatkamer. Dan leer je
jezelf kennen. Wij proberen dat vaak te ontwijken, omdat wij het punt
van stilte niet tegen willen komen.
Stilte is er altijd. Stilte is de achtergrond van elk geluid. Stilte is er, zogauw de laatste klank is weggestorven. Stilte is tijdloos. Word je gewaar van de stilte, het stimuleert de energie van het ‘zijn’.
Leven doe je altijd in het hier en nu! Hoedt u voor de ziekte van
“morgen” (het voor je uitschuiven), want morgen bestaat niet. Een bekend gezegde hierop is; “Herinner je gisteren, droom van morgen, maar
leef vandaag!” Het was een leerzame avond, waarbij het woord werd
afgewisseld met beeld (video) en geluid (cassette).
Joke Jansen
WAARDEN EN NORMEN
Kunnen de denkbeelden van Albert Schweitzer ons van dienst zijn bij het
bepalen van onze standpunten hierover?
Op donderdag 6 februari a.s. (20.00 uur)
komt in het koor van de Grote- of Laurentiuskerk in Varsseveld Drs Rinus van
Waveren een lezing houden over het gedachtegoed van Albert Schweitzer. Zijn
helder geformuleerde gedachten over de
menselijke waardigheid kunnen een bijdrage leveren bij het bepalen van ieders
persoonlijke opstelling tegenover de
moeilijke ethische vraagstukken waarvoor de mens zich thans gesteld ziet.
Albert Schweitzer was een zeer veelzijdig genie. Het bewonderenswaardige
van deze man is echter dat hij zijn kennis en energie in de eerste plaats wilde
inzetten voor de hulp aan zieken in een van de warmste en ongezondste
streken van Afrika. In Lambarene bouwde hij met primitieve gereedschappen een ziekenhuis. Hiervan zei hij: “Tot mijn dertigste heb ik er
recht op om voor wetenschap en kunst te leven; maar daarna moet ik
mij wijden aan het rechtstreeks dienen van de mensheid.” En zo is het
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avond gekozen. Hopelijk is dat voor meer mensen een geschiktere
avond. Het duurt ongeveer een uur, en we beginnen om 19.00 uur. Het
niveau is zeer laagdrempelig, we zingen éénstemmig, zodat iedereen
mee kan doen.
We zingen in de bestuurskamer, hoofdingang kerkgebouw . Er wordt
alleen gezongen als er de zondag daaropvolgend een dienst is, en de liederen voor die dienst proberen wij ons alvast wat eigen te maken Dat
wil niet zeggen, dat wanneer u zou komen zingen. u perse die dienst
moet bijwonen, u mag ook zo komen zingen, maar uiteraard bent u natuurlijk bij beide hartelijk welkom.
Voor meer informatie kunt u bellen met Gerrit Hengeveld, tel. (0315)
24 21 36
LAO TSE EN KRISNAMURTI
Verslag lezing Peter Swagerman 16 januari j.l.
Omdat in de Eendracht van januari 2003 al een goede beschrijving staat
over het verloop van Krishnamurti’s leven, beperk ik dit verslag tot enkele van zijn levenswijsheden.
De eerste opmerking bij deze lezing van de heer Peter Swagerman is:
“Krisnamurti verkondigde geen leer, het is gedachtegoed.”
De kunst van het leven zit in het vrije denken.
Hij veroordeelde elke vorm van afhankelijk denken. Om erachter te komen hoe wij anders zouden kunnen denken en leven, moeten we ons
verdiepen, onderzoeken, inzicht verkrijgen. Dat kan door je er volledig
en met hart en ziel voor in te zetten. Maar het hangt alleen van jezelf af.
Want daarin is geen leraar, geen leider, geen goeroe, geen verlosser. Je
bent zelf (vooral zelf) je leraar, maar ook je leider, je goeroe, etc. Je
bent het allemaal zelf! Krishnamurti is niet iemand die je simpelweg
onder kan brengen bij een bepaalde categorie b.v. filosoof of religieus
leider. Maar iemand met een zeer stimulerende en creatieve geest.
Doe wat je doet met het volledige bewustzijn van het doen. Je neemt
dan de volle verantwoordelijkheid. Het motto van deze avond was:
Van alle dingen die wij ontdekken is het ‘niet zijn’ het allergrootste.
Een praktisch voorbeeld is een wiel met spaken. Door de plaatsing van
de spaken en de lege ruimten (‘niet zijn’) daartussen, blijft het wiel in
balans.
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als bij buren, familie of vrienden zich omstandigheden voordeden,
waarbij metterdaad hulp geboden moest worden. Uit het lidmaatschap
van de plattelandsvrouwen putte zij veel vriendschap en ontspanning.
Van lange strandwandelingen in Zeeland, het liefst met harde wind, kon
ze erg genieten. In haar moestuin in Gaanderen verbouwde zij met veel
succes groenten voor het gezin. Haar levensblijheid uitte zij door te zingen of te luisteren naar muziek.
Moge de Almachtige Johan, Jurgen, Bauke en Wilbert de kracht schenken om dit grote verlies een plaats te geven in hun leven.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem was de afgelopen maand opgenomen, maar is thans weer thuis: Hr. J.W. Nijhof. Thans verblijft daar
volgens de gegevens van dit ziekenhuis niemand van onze geloofsgemeenschap. Mocht dit wel zo zijn, wilt u dan even contact met mij opnemen. Bij de opgave van opgenomen leden in december ontbraken de
namen van Mw. H.J.H. Aalbers-Colenbrander en Mw. G.B Vriezen-van
den Berg. Mijn excuus hiervoor. In het Kon. Beatrixziekenhuis te Winterwijk was opgenomen Mw. C.J. van Mourik-van Schuppen, ook zij is
thans weer thuis. In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr.
H.A. Duitshof; Hr. G.J. Weikamp en Mw. B.A. Duitshof-Jolink.
GIFTEN
Via een bezoekdame van mevr. N.N. € 15,- voor de bloemenpot. Via de
bank van dhr. N.N. € 100,- en van mevr. N.N. € 100,-. Via giro van mevr. N.N. € 50,- voor onderhoud gebouwen.
Alle gevers heel hartelijk dank
BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND
Zondag 9 februari hoop ik met u even stil te staan bij de vraag: Weten
wij wat er achter het masker van de ander schuil gaat?
Zondag 17 februari. In de overdenking wil ik stilstaan bij de vraag hoe
wij met onze vastgeroeste ideeën omgaan.
Zondag 23 februari. Het verheugt mij bijzonder hier te mogen melden
dat in onze dienst van deze zondag zal voorgaan: Esseldien Wennink.
Het thema van haar overdenking luidt: “Zoek en u zult vinden.”
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EVEN WACHTEN OP TINEKE, VOOR DE ZONDAGSE
‘UIT-TIPS’
9, 16 en 23 februari zijn er in onze kerk weer kerkdiensten met interessante thema’s. U bent daar van harte welkom.
U voelt zich dan weer even verbonden met geestverwanten en altijd
steekt u er wel iets van op om opgefrist de nieuwe week in te gaan!
Daarom hoop ik dat u uw goede voornemens voor 2003 toch een beetje
waar zult maken en UW kerkje op zondagochtend weer weet te vinden.
OPROEP
Wie vertrouwt er nu 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.
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) 29 82 23
dan komt het in uw brievenbus!
Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van onze cassette-dienst
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: 29 83 55.
Wellicht ten overvloede wijs ik u nog even op de auto-dienst, voor het
bijwonen van onze kerkdiensten. (Zie hiervoor het colofon) Schroom
niet van deze diensten gebruik te maken. Het wordt graag gedaan.

medewerking kreeg om op zijn orgel te mogen oefenen twee jaar geleden, en muziek mocht gebruiken. We hadden een fijne band met elkaar
zonder vele contacten. Nu denk ik, jammer, hij had me nog zoveel kunnen vertellen, zijn overlijden was een klap! Met verdriet en onbegrip
over zijn gemis gaan we verder en zie ik het als een eer zijn plaats in de
orgelhoek over te nemen, zij het als beginneling. De komende tijd ga ik
proefspelen en vraag begrip voor de foutjes die zullen vallen. Uiteraard
zet ik mijn beste beentje voor en hoop samen met ds. Meijer de zondagsdienst die vervulling te geven die U hoopt te vinden in onze gemeenschap!
Een vriendelijke groet:
Will Visser-Schepers.
LEZINGEN VOORJAAR 2003
Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht",
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.
De toegangsprijs is € 5,00 inclusief koffie en thee.

Donderdag
13 februari

Jaap van der Haar over “Verslavingsproblematiek,
vanuit een spirituele benadering”.

Dinsdag
11 maart

GEMEENTEAVOND met toneelstuk “Engeltje” gespeeld door de toneelvereniging uit Sinderen.

Woensdag
12 maart

Hr. J.M. Pameyer over zijn nieuwste boek over het
hiernamaals, dat in september vorig jaar uitgekomen is.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
De verhalen over de profeten zijn voor de kinderen vaak wat minder
boeiend. Ik doorspek ze daarom met vragen en actuele onderwerpen. Zo
ook tijdens het vertellen over de opvolging van Elia. Daarin komt het
moment voor dat Elia langs de weg loopt en dat er wagens met pas gemaaid gerst, haver en rogge langs komen. Waarop ik vroeg, omdat het
najaar was en er overal in de Achterhoek volop maïs geoogst werd: “En

KUN JE ZINGEN , ZING DAN MEE
Onder dit motto zijn al eerder berichtjes in de Eendracht verschenen.
Een klein groepje enthousiaste mensen heeft al menig uurtje op zaterdagavond geoefend om de liederen voor de kerkdienst wat beter te leren
kennen en zo ook de gemeentezang wat te kunnen ondersteunen. De
mensen die meedoen zijn positief en zingen een uurtje naar hartelust.
We willen graag dat meer mensen dit enthousiasme met ons willen delen. De zaterdagavond lijkt achteraf wat minder geschikt, omdat er vaak
tal van andere activiteiten zijn. We hebben nu voor de donderdag-
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GEMEENTEAVOND
De commissie nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond
op dinsdag 11 maart a.s.
Opgevoerd zal worden het toneelstuk “Engeltje” gespeeld door de
toneelvereniging uit Sinderen.
Korte inhoud:
Engeltje is een humoristisch verhaal waarvan Toon Hermans gezegd zou kunnen hebben, “Allemaal onzin beste mensen”. “Lach
er maar om”. Om de perikelen van een jonge boer, die onder de
plak zit van zijn huishoudster, die hem nog de luiers heeft omgedaan.
Hij dreigt verstrikt te raken in diverse klemmen, die voor hem zijn
uitgezet. Doch door de slimme manoeuvres van diezelfde huishoudster belandt de jonge kerel toch in het juiste huwelijksbootje.
En dan is er nog Joost, de knecht, die met zijn clandestiene jeneverstokerij, oorzaak wordt van heel wat malle situaties.
Rolverdeling:
Nelis Dorenbos, boer
Joost Spinner, zijn knecht
Tonia Krabbenbeek, huishoudster
Saartje, nichtje van Tonia
Vroman, de wachtmeester
Katja, zuster van Vroman
Regisseur
Souffleur

Johnny Wildenbeest
Joop Lammers
Ciska Wynia
Hanny Scholten
Henk Hengeveld
Tine Maatman
Bernhard Prange
Jeroen Gesink

VANUIT DE ORGELHOEK
Nagedachtenis en vooruitzicht
Ruim 20 jaar geleden had ik mijn eerste ontmoeting met Wim Gussinklo op het Varssevelds Accordeonorkest, enkele jaren later in Sinderen
bij de gem. zangvereniging “De Vriendenkring”. Ik was blij dat ik alle
12
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waarom werd er destijds, 2600 jaar geleden in Israël geen maïs verbouwd, dus ook niet geoogst?” Daarop moesten ze het antwoord schuldig blijven. Na enig aandringen waagde Elke Schuurman een poging:
“Omdat ze toen nog geen hakselaars hadden!”
Naschrift: Toen ik deze anekdote aan enkele volwassene vertelde bleek
mij dat ook zij daar het antwoord op schuldig moesten blijven. De vraag
was dus duidelijk te moeilijk geweest. Het juiste antwoord is: Amerika
was nog niet ontdekt.
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 6
tot en met 10 juli. Wij zoeken dus voor die dagen gastgezinnen. Mocht
u hiertoe bereid zijn, laat ons dit dan even weten. Wij maken in dit verband gezinnen met kinderen van 12, 13 en 14 jaar erop 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 Janny Nijhof-Weggelaar 242059;
Joke Jansen- van Campen 241619 of ondergetekende 242080.
Hollingstedt anno 1200

TENSLOTTE,
wens ik u veel goeds voor de komende maand, met een hartelijke groet,
A.M.J. Meijer.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 27 februari in de grote zaal van de Eendracht. Aanvang 19.30 uur.
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•
•
•
•
•

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen notulen 7 maart 2002
Jaarverslag 2002
Jaarverslagen commissies en clubs
2002
• Pauze
• Financieel jaarverslag 2002
• Controle kascommissie door Mw. G. Spaa en de heer H. Vossers
• Vaststellen financieel jaarverslag 2002
• Voorleggen begroting 2003
• Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Mw. J. GussinkloSiebers, statutair aftredend en herkiesbaar de heren H. van Duijn en
G. Hengeveld. Nieuwe bestuursleden zijn benaderd.
• Rondvraag
• Sluiting
Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN FEBRUARI
BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS
Vrouwenclub I komt bijeen op 10 februari en 24 februari. Vrouwenclub
II komt bijeen op 13 februari voor een hobby-avond (ingang kerk)
60+ CLUB
Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 14 januari
Jannie was deze middag door privé omstandigheden verhinderd en
daarom werden de honneurs waargenomen door Gerda ten BrinkeKuiperij.
In haar welkomstwoord heette ze de aanwezigen hartelijk welkom in
het bijzonder Hennie Hallerdijk die met zijn accordeon de muzikale
omlijsting van de middag verzorgde.
Vooraf bij de begroeting, werden al diverse goede wensen uitgesproken,
welke door Gerda nog eens nadrukkelijk werden onderstreept en waarbij vooral een gezond 2003 op het verlanglijstje stond.
10
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Het was een uitstekend voorbereide en verzorgde middag. Uiteraard
werden bij de koffie/thee nieuwjaarsrolletjes geserveerd, welke in ruime
mate aanwezig waren. Ook de naderhand gepresenteerde hapjes en
drankjes waren in ruime mate aanwezig en vonden een dankbaar onthaal. De organisatie had er voor gezorgd dat er een uitgebreide collectie
verzen met evenzo bekende melodieën aanwezig waren, welke door de
aanwezigen spontaan en uit volle borst werden meegezongen. Bij het
spelen van de Spaanse wals en de polka was voor meerderen de verleiding te groot om zich aan een dansje te wagen, al of niet op kousenvoeten. En het moet gezegd worden, de "oudjes" doen het nog best.
Een bijzonder optreden was van een weggelopen boerenknecht, in passende kledij en het verhaal op rijm. Wat was het geval!
In een eerder stadium was een varken, dat problemen had met de gezondheid, geslacht en met de woorden "Jan, langt den zaltpot mien 's
an" door de boer onder de pekkel gezet en naderhand met moos
(boerenkool), stamppot wortels, witte kool of zuurkool, op een smakelijke wijze verorberd. Hetzelfde gebeurde een paar maanden later ook
met een afgevierdeld kalf. Ook onder begeleiding van "Jan, langt den
zaltpot mien 's an", ging "kiezeman" dezelfde weg als eerder ons
"poetjen". Maar de tijd gaat door en zo gebeurde het dat de "olde Jannao" de dienstmeid van de boer ziek werd en overleed. Toen is ons
knechtjen maor hard weggelopen bang dat hij weer te horen kreeg "Jan,
langt den zaltpot mien 's an", maor um mensenvleis te etten daor kreeg
i'j um niet an! Ook deze rol werd door Gerda uitstekend vertolkt.
Het was een goed voorbereide, verzorgde en gezellige bijeenkost. Dank
en hulde aan iedereen die haar of zijn bijdrage daaraan heeft geleverd.
Na het slotwoord door Gerda, met een wel thuis, werd door iedereen
zeer voldaan de thuisreis aanvaard.
AGENDA 60+ CLUB
Dinsdag 11 februari: Film over Varsseveld gemaakt in opdracht van
de Plattelandsvrouwen.
Dinsdag 11 maart:
De heer J. Konink, molenaar, vertelt over
Molen "De Engel".
Dinsdag 8 april:
Irma ten Brinke geeft een openbare zangles.
Dinsdag 13 mei:
IVN Dia-serie over 't Landfort.
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