Zondag
4 juni

Geen dienst, wel Regio-/buitendag in Dinxperlo.

Zondag
11 juni

Zondag
25 juni

10.00 uur: Pinksterdienst; Ds A.M.J. Meijer, thema ‘Op een
mooie Pinksterdag’, 2 Kor. 3:17 Aan deze dienst wordt
medegewerkt door Irma ten Brinke (sopraan) en Lammert
Huizinga (piano).
10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: ‘Het oog van de
meester’, bij Joh. 10:11-18. Tijdens deze dienst mogen wij
dopen: ‘Niels’, zoon van Han en Karin Kolenbrander. Na afloop is er koffie in de Eendracht.
10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: ‘Herstellen van wat
scheef groeide’, bij Gen. 45: 1-10.

Vrijdag
30 juni

16.30 uur: Ds
Bettekamp”.

Zondag
2 juli

Geen dienst.

Zondag
9 juli

10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: ‘Onderscheiding der
Geesten’, bij 1 Kor. 12: 1-11, na afloop van deze dienst is er
koffie.

Zondag
16 juli

Geen dienst.

Zondag
18 juni

16
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Houtsnede van Albrecht Dürer
uit 1511.
Het verhaal van de “uitstorting van de
Heilige Geest” (Handelingen 2) spreekt
van “toogen als van vuur die zich op
ieder van hen zetten”. Eeuwenlang
hebben de mensen dit heel letterlijk
opgevat. Je zag het ook wel in
ouderwetse kinderbijbels of op
zondagsschoolplaatjes: Dürer beeldt op
al de gestalten een vlammetje op het
hoofd af. En boven alles ziet u weer de
duif als gestalte van de Geest van God.
Interessant is de figuur in het midden,
op een centrale plaats in de compositie met een boek op schoot. Is dat
soms het Oude Testament en wil Dürer hiermede de toespraak van
Petrus beklemtonen, waarin hij uitlegt dat die uitstorting van de Heilige
Geest al bij de profeten en in die psalmen is voorzegd?
Ds P.E.Chr. Blom.
PINKSTEREN 2000 - LICHT-ENGEL GODS
Het oorspronkelijke Pinksterfeest is het feest dat de Joden vieren op de
vijftigste dag na Pasen als slot van de tarwe-oogst. Het is ook de
herinnering aan de verbondssluiting op de berg Sinaï.
De
Christenen
gaven
er een andere betekenis aan: de uitstorting van de1
Eendracht
– juni
2000

Heilige Geest; eigenlijk de dag waarop de kerk is gesticht.
Mensen zoeken naar een teken om deze Heilige Geest zichtbaar te
maken. Het teken is een duif. Die speelt ook een rol in het verhaal van
Noach en bij de doop van Jezus. Zo is de duif het teken van het verbond
dat God met de mensen sloot.
Pinksteren is ook het feest van het vuur dat in ons wordt aangestoken.
We lezen hierover in het tweede hoofdstuk van het boek Handelingen
der Apostelen: “Er vertoonden zich tongen als van vuur, die zich
verdeelden en zij zetten zich op ieder van hen.”
Dat vuur brandt, geeft licht en warmte. Mensen die aangestoken zijn
door dit vuur spreken met vurige tongen over God en zijn Zoon Jezus
van Nazareth en vertellen de verhalen door.
Enthousiast zijn ze, ze zijn anders geworden, vernieuwd, vervuld van
Zijn Geest. Dan gaat het om andere woorden, om gemeenschap waarin
de één de ander verdraagt en accepteert, waar liefde en vrede het
winnen van haat en oorlog; waar Gods geest warmte wil zijn, maar
niemand verbranden, en vuur zijn, maar niemand verteren.

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

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

Pinksteren, een laaiend vuur, een dynamisch feest dat liefde voor elkaar
zichtbaar maakt en waar taal geen struikelblok vormt.
Pinksteren, het feest van de ‘Licht-engel Gods’, want er is geen licht
dan waar Gij zijt.
In het lied van K. Eldring “O Pinksterdag, Paasfeest in het goud”,
schrijft hij:
“O pracht van God
kolom van licht,
Zelf aan het Licht onttogen
O warmte van Gods aangezicht:
Door U zijn wij bewogen.”

E-mail-adres:

npb@xs4all.nl

Met de Pinksterdienst ben ik weer terug van vakantie en ik hoop dan
velen van u weer te mogen begroeten. Mede dankzij de medewerking
van Irma ten Brinke en Lammert Huizinga zal het zeker een mooie
dienst worden “Op een mooie Pinksterdag”.
A.M.J. Meijer
BERICHTEN UIT DE AFDELING
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Voorganger:

Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA
Varsseveld, (0315) 24 20 80, GSM: 06-54 76 03 96,
fax: (0315) 24 47 30, e-mail: voorganger.npb@xs4all.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 H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld,
(0315) 29 83 81
verenigingszalen:
“de Eendracht” Beatrixstraat 1a, (0315) 24 45 37
Verenigingszaal:
Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, (0315) 24 14 08,
Adminie-mail: administrateur.npb@xs4all.nl
strateur:
N.P.B. Varsseveld 846569
Gironummer
Secretariaat:

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: Engelien Veerbeek-te Vruchte, (0315) 29 86 87
Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
NPB-Koor
secretariaat:
Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
Organist:
Autodienst:
Cassettedienst:

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
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op afstand allemaal nog wel een beetje volgde wat er in ons land
gebeurde.
Zo was het hem bekend dat het kerkbezoek in Nederland de laatste
jaren nogal was afgenomen. Uit het jaarverslag van CSM, was hem
duidelijk geworden dat de omzet van King pepermunt ook enige
teruggang te zien gaf. Hij vroeg zich hierbij af of tussen beide
fenomenen misschien enig verband was. Zo dit het geval mocht zijn,
dan gaf hij de Raad van Bestuur van CSM in overweging eens te
onderzoeken of er geen mogelijkheden bestonden om de kerken te
sponsoren en zodoende de kerkgang weer op te stuwen, hetgeen vanzelf
weer tot omzet verhoging van het nationale pepermuntje zou kunnen
leiden.
A.M.J. Meijer.
JUBILEUMGESCHENKEN
Het jubileumboek en het lepeltje met afbeelding van onze kerk zijn
verkrijgbaar bij:
Mw. Dinie ten Brinke-Rougoor, Kon. Julianalaan 7,
7051 AL, Varsseveld tel. (0315) 24 22 66.

Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:
Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap
omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer
van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz.
geloofgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend
ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.

Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.
Naam:_____________________________________________________
Adres:_____________________________________________________
Postcode:____________Woonplaats:____________________________
Telefoon:___________________________________________________
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Wij gedenken
Op 7 mei 2000 overleed op 77-jarige leeftijd de heer:
Johan Wesselinus Vrieze,
Voor mij persoonlijk heeft de heer Vrieze, na mijn komst naar
Varsseveld, een belangrijke rol gespeeld. Die eerste 4 jaren was hij
zowel Penningmeester als administrateur van onze
geloofsgemeenschap. Voor zover ik dit heb kunnen inschatten had hij
hieraan tenminste een halve dagtaak, vooral gezien de nauwgezetheid
waarmee hij dit deed en het feit dat destijds deze hele administratie nog
handmatig moest worden bijgehouden. Hij deed dit louter op basis van
vrijwilligheid en onbezoldigd, maar hij putte hier veel voldoening uit
ook al omdat hij met hart en ziel achter onze geloofsgemeenschap
stond. De heer Vrieze was nu eenmaal een toegewijd man, die het
dragen van verantwoordelijkheden nooit uit de weg ging. Omdat ik zo
nu en dan schenkingen ontving en onkosten had te declareren, kwam ik
zo eens in de paar maanden even bij hem langs om af te rekenen. Vaak
lag het ochtendblad nog op de keukentafel en dat gaf meestal al genoeg
stof tot gesprek. – De heer Vrieze had een brede belangstelling. Voor
mij was de heer Vrieze een man waarbij ik mij thuis voelde. Een vriend
waar ik alles kwijt kon wat ik op mijn lever had en waarbij ik de indruk
had dat hij de achter mijn woorden schuilende gevoelens door hem
herkend werden op de wijze waarop ik deze graag herkend zag. De heer
Vrieze heb ik mogen leren kennen als een wijze, vaderlijke man wiens
oordeel ik op hoge prijs stelde. Zo zullen er velen zijn die, om wat voor
reden dan ook, van dank vervuld aan deze wijze man zullen
terugdenken. Allereerst Dien, zijn vrouw die hij al meer dan vijftig jaar
kent en waarmee hij 49 jaar geleden in het huwelijk trad. Johan trouwde
in op het Hartemink, maar bleef wel werkzaam bij het timmerbedrijf
van zijn vader dat hij later, samen met zijn broer tot een groot en
gerenommeerd aannemingsbedrijf zou laten uitgroeien. Maar in die
eerste jaren van zijn huwelijk werd ook van Johan verwacht, dat hij
naast zijn timmermanswerkzaamheden, toch ook een handje hielp op
het Hartemink waar Dien ook nog heel veel werk verzette.
Hoogtijdagen voor Johan, Dien Erna en Joke waren vroeger de
vakanties. Veelal naar Oostenrijk. Daar kon Johan alle aandacht aan
Dien en zijn dochters besteden en werd samen veel plezier gemaakt.
Eendracht – juni 2000
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Een beetje trots waren de meisjes wel op hun vader, die niet minder
trots was op zijn dochters. Hun prestaties op sportief gebied volgde hij
met gepaste trots. Zoals hij later ook de vorderingen van zijn
kleinkinderen op de voet zou volgen en hij duidelijk verguld was
wanneer hij over hen positieve berichten vernam. Johan genoot nog zo
van zijn zangavonden bij het mannenkoor en het NPB koor. Eenmaal
per jaar nog eens lekker uit; met vakantie naar Sauerland; de 60+
middagen van onze geloofsgemeenschap en als het lekker weer was, ‘s
zomers op het plaatsje bij de vijver achter het huis en de spontane
bezoekjes van de kinderen, de kleinkinderen en de vele bekenden; zo
was het goed. In de heer Vrieze verliezen velen een vriend die node
gemist zal worden; voor zijn gezelligheid, zijn liefde en interesse voor
de ander, zijn vrolijke opmerkingen en zijn wijsheid.
Wij wensen zijn Dien, Joke en Arnold, Erna en Ad, Frank, Annechien,
Luc, Gods kracht bij het verwerken van dit verlies.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem zijn de afgelopen maand
opgenomen: Hr J.W. Lammers en de Hr A. Helmink. Opgenomen en
thans weer thuis zijn: de Hr. J.H. Willemsen en Mw. E.H. HesselinkBruil. Hr B. Naves is voor verdere revalidatie opgenomen in De
Ooiman te Doetinchem. In St. Antonia te Terborg verblijven
momenteel: B.A. Duitshof-Jolink, Hr H.A. Duitshof, Hr H.A. Luijmes
en Mw H.J. Bruil-Lammers. Hr A.A. Kroef is opgenomen in het
Rijnstate ziekenhuis te Arnhem.

Pinksterdrie was het feest ten einde.
De overwinning op de winter is weer behaald. De cyclus, die begon in
de donkere dagen van de midwinter is met bloeiend levensenthousiasme
afgesloten.
Heleen van ‘t Veer-Biemond.
AMNESTY INTERNATIONAL
Op dinsdag 6 juni is er weer een schrijfavond in de bibliotheek te
Varsseveld, van 18.00 tot 20.00 uur. Er kan geschreven worden voor
een blinde advocaat en mensenrechtenactivist die gevangen zit in
Turkije. Voor een snel, onpartijdig en volledig onderzoek naar de dood
van drie vermoorde mannen uit Indonesië. En
voor een gevangen mensenrechtenactivist uit
Liberia. Het is de laatste schrijfavond voor de
zomer. In juli en augustus houden we
vakantie, we hopen in september weer met frisse moed te beginnen.
Op het internet vind u uitgebreide informatie over de situatie van deze
gevangenen. Kijk hiervoor op de website van Amnesty:
www.amnesty.nl/rsvpmei.htm
Algemene verwijzingen op het gebied van de mensenrechten vindt u op
de “Links”-pagina van onze NPB Varsseveld-website:
www.xs4all.nl/~npb/links.html

HUWELIJKSAFKONDIGING
Op woensdag 7 juni hopen Monique Tolkamp en Werner Kreeftenberg
in het huwelijk te treden.
De kerkelijke huwelijksbevestiging zal die dag in onze kerk
plaatsvinden aanvang 12.30 uur. In deze dienst zal voorgaan Ds J. van

KRONIEK VAN DE PASTORIE
Uit de aandeelhoudersvergadering geklapt
Een vriend van mij, de heer F. Schönbach, die beroepshalve alle
aandeelhoudersvergaderingen van een groot aantal aan de beurs
genoteerde ondernemingen pleegt bij te wonen, vertelde mij onlangs de
navolgende anekdote.
Tijdens de rondvraag bij de jaarvergadering
van CSM, de houdstermaatschappij waarvan
ook Tonnema in Sneek (de fabriek van o.a.
‘King’ pepermunt) een onderdeel vormt,
stond een heer op die zei dat hij al jaren niet
meer in Nederland woonachtig was maar het
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VERANTWOORDING GIFTEN
Wij ontvingen van Mw B.A-R. f 25.--, mevr. N.N. f 100,-- van
Vrouwenclub I f 500,-- en van de heer en mevr. N.N. f 100,-.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Eendracht - juni 2000
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Witte Doelen” kwam, moest trakteren op warme bollen, of afhankelijk
van de streek, op Hoornse broeders, luilak-bollen, pinksterkoeken of
pinksterbrood.
Meivuren
Aan de meivuren kenden men grote kracht toe. Nuchter bezien zijn het
opruimen– en schoonmaakvuren. Toch konden ze onheil verdrijven en
de zon aanmoedigen wat meer warmte te geven. Het vergaren van
brandbare rommel leverde overigens complete veldslagen op tussen de
schooljeugd. Ze probeerden elkaars bezit af te pakken. Er was niet veel
brandbaars veilig:
“Hooi, hooi en hei je gien strooi
en hei je gie ouwe manden
dan selle we de meiblis brande
Hekke en stekke en ende palen
Als je niet komt, dan selle we je hale.
Boer wil jee dat late staan.
Hekke en stekke in ende slaan”.
De meidennen vielen tenslotte ook ten offer aan het vuur. Maar eerst
werden ze, van ouds her, in Zuid-Limburg onder aanvoering van “de
kapitein der Jonkheid” door een groep jongeren in het Geuldal gekapt.
Ze zochten een mooi kaarsrecht exemplaar uit. Het gebeurde allemaal
met veel geheimzinnigdoenerij. Niemand mocht weten waar de boom
verborgen was. Anders werd de den meteen gestolen. Versierd met
kleurige rozetten en linten werd de boom tenslotte rondgedragen en
geplant.

der Wijk-Janmaat. Het feest is die avond
in zaal Lovink in Halle-Nijman.
OOK GAAN TROUWEN:
Henri Tuenter en Sandra Janssen op 22
juni in kasteel ‘Huis Bergh’ om 10.30 uur.
De receptie zal plaatsvinden van 17.00 tot
18.30 uur in de Napoleonzaal van de
‘Radstake’ aan de Twenteroute.
GEBOREN
Met blijdschap gaven Robert en Patricia
Venderbosch kennis van de geboorte van hun
zoon Bjinse op 8 mei 2000 om 1.26 uur
(Twente-route 8, 7055 BE Heelweg).
Wij wensen dit ouderpaar heel veel geluk met
Bjinse.
HUWELIJKS JUBILEUM
Op donderdag 8 juni 2000 zijn Johan Westerveld en Truus WesterveldGesink 50 jaar getrouwd. Zij vieren dit o.a. met een receptie op
zaterdag 10 juni van 14.30 tot 17.30 uur in de Napoleonzaal bij de
‘Radstake’. Alvast onze hartelijke gelukwensen.
TOEGETREDEN TOT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP
Mira (H.W.A.) Jansen, Giezenveld 3, 7051 GE Varsseveld.
Wij heten haar van harte welkom in onze kring.

Verloochening
Van zuid naar noord. Op het eiland van de grijze monniken, waar... De
Kallemooi gaat nooit verloren. Falderralderiere!
De haan, een levende haan, die boven in een paal in een korf zit, goed
voorzien van voer en drinken herinnert waarschijnlijk aan de
verloochening van Petrus. Lege flessen, die ook boven in de paal
werden gebonden waren het symbool van meiwijn, de heildronk.
Versierde wagens en muziek hoorden erbij. Pas op de avond van

HOLLINGSTEDT
Inmiddels zijn er een aantal aanmeldingen binnen maar als u mee wilt,
is het de hoogste tijd om U op te geven bij Janny Nijhof-Weggelaar, tel.
(0315) 24 20 59. Aan deze uitwisseling zijn kosten verbonden.
We kunnen dus best wat sponsors gebruiken!
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Mocht u deze activiteit willen steunen dan staat hiervoor de
bankrekening open van het “Ds P.H. van Lent-fonds”: Rabo
5

36.48.20.167.0. - Warm aanbevolen.
UIT DE KINDERMOND
Enkele weken voordat Jan-Pieter Ruesink zou worden gedoopt had
Elize Ruesink-Boezel een vriendin van de op handen zijnde gebeurtenis
op de hoogte gebracht. Deze vriendin vertelde dit aan haar dochtertje en
vroeg daarbij aan de kleine meid: “Je weet toch wel wat dopen is?
Waarop de kleine antwoordde: “Natuurlijk weet ik dat. Dan krijgt het
kindje een grote plens water over zijn hoofd en dat is heel gevaarlijk
want dan kan het nog verdrinken ook!”
OPROEP
Tijdens de ‘dienst voor jong en oud’ op 21 mei hebben wij met pijn in
het hart, afscheid moeten nemen van Engelien Veerbeek-te Vruchte als
leidster van de zondagsschool. Voor dit mooie en leuke werk zoeken wij
nu twee nieuwe leidsters. Mocht u zich hiertoe geroepen voelen, dan
kunt u zich in verbinding stellen met Erna Wolsink-Semmelink tel.
(0315) 29 87 18 of het secretariaat.
Zij zijn gaarne bereid u vrijblijvend alle informatie te verstrekken.
VERSCHIJNINGSDATA EENDRACHT
De juli/augustus-editie van de ‘Eendracht’ verschijnt rond 28 juni.
(sluitingsdatum kopij: 23 juni) Het september nummer zal uitkomen in
de laatste week van augustus. (sluitingsdatum kopij: 25 augustus)

“Hebben olla vogela nestas bigunnan hinase hic ende thu”. Dit
betekent: Hebben alle vogels nestjes begonnen, het en zij (behalve) ik
en jij. Deze zin behoort tot de oudste tekst, waarvan men met zekerheid
weet, dat die tot het Nederlands behoort. Deze oud Nederlandse zin uit
het einde van de elfde en het begin van de twaalfde eeuw, werd in 1932
ontdekt op een schutblad van een Latijns handschrift. Er zijn drie
mogelijke verklaringen: heimwee van de schrijver naar Vlaanderen; een
liefdesverklaring en een herinnering aan de Bijbeltekst Mattheüs 8:20,
De vossen hebben holen, de vogels des hemels nesten, maar de Zoon
des mensen heeft niet, waar Hij het hoofde kan neerleggen.
Pentecostes
Als Christelijk feest heeft Pinksteren, “Pentecostes”, dat is de vijftigste
– de dag waarop men vijftig dagen na Pasen herdenkt, dat de kracht van
de Heilige Geest over de Apostelen werd uitgestort – veel meigebruiken
aangetrokken. Meidennen zijn tot Pinksterkroon verheven. De
Kallemooi op Schiermonnikoog en de Pinksterbloem of Pinksterbruid
komt overeen met de meikoningin, de hoofdpersoon uit de oude
voorjaarsrituelen. Meigebruiken zijn niet aan een bepaalde datum
gebonden. In het noorden wordt de hele lente meitijd genoemd. De mei
begint al op meiavond, 30 april.

TENSLOTTE, een hartelijk woord van dank aan alle vaste
medewerkers van ‘de Eendracht’ voor hun inzet om in het afgelopen
seizoen steeds maar weer ons blad op tijd de deur uit te krijgen. Hun
namen mogen best wel eens genoemd worden: Betsy ChevalkingWennink; Hr G.H. Schepers; Mw A. Gussinlo-Siebers; Mw W.E.
Teerink-Radstake en natuurlijk Rinus Luijmes en de verspreiders van
ons blad.
Gedurende onze vakantie (van 20 mei tot 10 juni) is er vervanging
geregeld. Met een dringend bericht gelieve u zich te wenden tot Hr. en
Mw Schuurman-Maatkamp (beheerders) of tot het secretariaat. Zij
dragen er zorg voor dat er onmiddellijk contact wordt opgenomen met

Nacht, moeder van de dag
Bij de Germanen gold de nacht als moeder van de dag. Omdat de nacht
bij het vallen van de avond begon, behoorde de avond bij de volgende
dag. Dus was 30 april de eerste meiavond. Evenals Kerstavond op 24
december en het Sinterklaasfeest op 5 december wordt gevierd. Met de
folkloristische gebruiken ging men in bepaalde streken door tot in juni.
Plaatselijke gewoonten toonden veel overeenkomst met elders. De
Noord-Hollandse Luilak is en wezen dezelfde als de Luie Motte van
Genemuiden. De Kallemooi is net als de Sint Brigida-den in Noorbeek
een meiboom en als zinnebeeld van de vruchtbaarheid bekend over heel
noord– en west-Europa en de west Slavische landen. De dauw speelt
een belangrijke rol in de meimaand. Zo zouden bepaalde kruiden pas
dan een geneeskrachtige werking hebben als ze werden gevonden met
dauw op de bladeren. Wie op Zaterdag voor Pinksteren het laatst uit “de
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kasteelwijnen, kleine gebieden met een eigen wijn. Eén van de
kasteelwijnen was de Chateau de Latours. De werkzaamheden daar
werden verricht door medewerkers van een werkvoorzieningsschap.
Aan verschillende druivensoorten werd aandacht besteed, waarbij er
ook op gewezen werd dat door de grote variaties van druivensoorten,
gecombineerd met diverse grondsoorten, de mogelijkheid ontstaat van
grote variaties van wijnen, elk met een eigen karakter en smaak. Na de
overvloedige regen van het afgelopen jaar was er in een bepaald gebied
grote schade aan de wijngaarden. De getroffen wijnboeren in dat gebied
werden op een voorbeeldige wijze spontaan geholpen door collega
wijnboeren uit geheel Frankrijk. In de pauze werd er, uiteraard, wijn
gepresenteerd met stokbrood, hetgeen zeer werd gewardeerd. Na de
pauze was er een videopresentatie van de Franse reis, waarbij de kennis
van de aardrijkskunde nog eens op de proef werd gesteld. Het bezoek
aan de diverse wijnhuizen werd begeleid door commentaar van de
eigenaar/beheerder. Daaruit bleek ook dat de wijnvaten van diverse
soorten eiken werden gemaakt, o.a. van Amerikaanse, inlandse of
Russisch eiken, elk met hun eigen specifieke eigenschappen. Pakken we
daarbij de combinatie van diverse druivensoorten met de diverse
grondsoorten dan krijgen we een beeld van het ontelbaar aantal wijnen
dat daaruit kan voortbloeien. Aan het slot van de video werden de
culturen van de diverse streken via volksdansen uitgebeeld.
Janny bedankte mevr. Meijer voor de met veel zorg voorbereide en
gepresenteerde middag; onder aanbieding van een plant en begeleid
door een dankbaar applaus van de aanwezigen.
PINKSTEREN VOL MEI-SYMBOLEN
(overgenomen uit: “Purmerkerkblad“).
Na een echte winter is het meestal pas in mei, dat de natuur echt
ontwaakt uit de winterslaap. Het prille groen barst uit de knoppen en de
hele natuur tintelt van nieuw voorjaarsleven met een aanstekelijkheid,
die al eeuwen en eeuwen en eeuwen zijn weerklank vindt in Christelijke
en heidense feesten. Het is een en al bedrijvigheid, die menig mens
voorjaarsmoe maakt. Niet de lammetjes in de Purmer, niet de vogels.
Hei, ‘t was in de mei en in de mei...
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de betreffende vervanger/ster. Op zijn/haar beurt neemt deze dan weer
contact met u op. Zie voor nadere gegevens de colofon. Onder
dringende berichten wordt óók verstaan een spoedopname in één van de
streekziekenhuizen dan wel een opname in Arnhem of Nijmegen,
aangezien wij in de regel hiervan geen bericht ontvangen. Gedurende
onze vakantie verblijft een kennis van ons in de pastorie.
Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.
VAN DE BESTUURSTAFEL
De schoolcatechisatie.
Onze voorganger dominee Meijer geeft aan drie openbare basisscholen
godsdienstonderwijs. Dit achten wij van wezenlijk belang voor de
vorming van jonge kinderen waarbij ze een beeld krijgen van ons
christelijk cultuurgoed en daarin onze vrijzinnige zienswijze. Vooral
omdat Ds. Meijer in de groepen 7 en 8 al een aanzet geeft voor de
catechisaties waarvan hij hoopt dat de kinderen deze op latere leeftijd
zullen gaan volgen. Doordat de kinderen, door het bijwonen van deze
schoolcatechisaties dan al over een redelijke bijbelkennis beschikken
blijft hem voor belijdeniscatechisaties meer tijd over voor levensvragen
en ethiek.
Als bestuur willen wij dan ook vragen: laat uw kinderen het
vormingsonderwijs bij dominee Meijer volgen, zodat ons gedachtegoed
ook aan hen wordt doorgegeven. Wij doen derhalve een beroep op de
ouders van de kinderen op de openbare basisscholen, het formulier dat
de kinderen op dit ogenblik is uitgereikt in te vullen. Ds Meijer geeft,
uit eigen beweging al les aan de kinderen vanaf groep 3. Hij acht dit
werk één van zijn belangrijkste
taken, omdat hij van mening is
dat het noodzakelijk is om
kinderen een ‘geestelijk
overlevingspakket’ mee te
geven.
De activiteiten van alle
kringen komen in de
maanden juni,
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juli en augustus te vervallen ook vinden er in de aangrenzende
afdelingen geen bijzondere activiteiten meer plaats.
Adressen dan de kerken van de ons omringende afdelingen:
Afd. Aalten: Prinsenstraat 27,
Afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13.
Denk aan Regio/buitendag op 4 juni in Dinxperlo.
Afd. Zelhem: Piersonstraat 4.
KINDERDIENST 21 MEI 2000
Thema: “Geheimpjes”
Allereerst ‘n woord van dank voor het prachtige sprookjesverhaal door
Nettie Hengeveld zelf geschreven en voorgedragen. De dienst werd
opgefleurd door twee sprekende vogels, dit trok de volle belangstelling
v/d kinderen. De praatvogels probeerden duidelijk te maken wát nu
precies ‘n geheim inhield, doch af en
toe kwamen ze er zelf mee in de war!
Erna Wolsink bedankte Kars Tuenter,
Geert-Jan Beunk en Mariëlle Veerbeek
voor de goede inzet tijdens de
zondagsschooljaren en als afscheid
ontvingen zij hun diploma en ‘n mooie
pen! Ook voor mij was er ‘n
ontroerende bloemengroet als afscheid
tijdens de dienst. Dit hadden de
kinderen als ‘n goed geheim bewaard en het was voor mij ‘n echte
verrassing.

zij zoal met ’t geld hebben kunnen doen daar! Verder nog ’n woord van
dank naar Marjan Hengeveld, Nettie Hengeveld en Erna Wolsink voor
de fijne samenwerking tijdens het in elkaar zetten van deze dienst. ’s
Middag hebben we heerlijk met de kinderen gegourmet en spelletjes
gedaan in de Eendracht; het was héél gezellig en als toetje gingen we ijs
halen bij de kwalitaria! Nu heb ik nog maar één woord over: Bedankt
(voor alles)!
met vriendelijke groeten, Engelien Veerbeek.

De verbinding zal echter blijven bestaan en ik wil alle kinderen
bedanken voor de fijne jaren samen; ik deed het met heel mijn hart.
Voor de toekomst wens ik jullie veel licht, liefde en levenskracht! Aan
het eind v/d dienst werden er klavertjes vier uitgedeeld door de
kinderen aan alle kerkgangers als verrassing. De collecte-opbrengst
ging naar de stichting Braziliaanse Zwerfkinderen. Jennie en Berrie
Ketelaar, de twee initiatiefneemsters hiervan gaan in november zelf
naar Brazilië toe en tegen die tijd zal ik hierover ’n stukje schrijven wat

Vervolgens werd het woord en de daad gegeven aan mevr. MeijerPaumen. Op de haar bekende wijze werden we via dia’s en toelichtende
woorden gevoerd langs de diverse wijnstreken van Frankrijk. Als eerste
was de Champagnestreek aan de beurt. De enigste streek waar men de
wijn Champagne mag noemen. Vervolgens passeerden de Elzasser, de
Bourgogne, de Côte d’Or, de Bohne, de Chablis, de Côte du Rhone, de
Côte de Azure, de Bordeau en de Medoc wijnen de revue. Dit worden
allemaal de zgn. landstreekwijnen genoemd, met daarnaast als zgn.
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60+ CLUB
Verslag dialezing van 9 april
Na de bekende ontvangst met koffie of thee en iets erbij, werd de
bijeenkomst door Janny geopend. In haar openingswoord werd met wel
gekozen woorden stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Joh.
Vriezen. Hij werd geschetst als een zeer getrouw en gewaardeerd
bezoeker van de bijeenkomsten van de 60+ Club. Door de aanwezigen
werd hij staande herdacht, waarbij een ieder in stilte haar of zijn
gedachten bepaalde bij de persoon van de overledene.
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