Maart 2001
Zondag
5 maart

Geen dienst.

Zondag
11 maart

10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema: "Je moet er van
los komen", bij Marcus 2:1-12. Tevens installatie
nieuwe bestuursleden. Na afloop koffie.

Vrijdag
16 maart

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

Zondag
18 maart

10.00 uur: Mw Ds J van Kampen.

Zondag
25 maart

10.00 uur: Dienst voor ‘Jong en oud” Ds A.M.J.
Meijer, thema: "Water",met medewerking van de
leiding en kinderen van de zondagsschool. Tevens
doopdienst. Gedoopt zal worden: Kim, dochter van
Richard en Annet Bruggink . Na afloop is er in de
Eendracht koffie en limonade.
Geen dienst.

Zondag
2 april
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DE WIJZE KEUZE
Rabbi Isaac van Hamburg verlangde dat zijn
dochter de zoon van Rabbi Isaac van Linsk
zou trouwen en beloofde haar een grote
bruidsschat. Toen de ouders van de
toekomstige bruidegom vernamen dat het
meisje lelijk was, wilden zij van de hele
zaak afzien. Rabbi Isaac van Hamburg
drong er echter op aan eerst alles met hun
zoon te bepraten. De jongen die onder de
indruk was gekomen van het nobele
karakter van het meisje, stond er echter op
haar als vrouw te nemen. Het was vooraf
bepaald dat Rabbi Isaac van Hamburg de
bruidsschat vóór de bruiloft zou overmaken. De vader van de bruid
hield zich echter niet aan de afspraak. Wéér wilde de Rabbi van Linsk
van alles afzien, maar weer stond zijn zoon er op dat de bruiloft zou
plaatsvinden. Onmiddellijk daarna betaalde Rabbi Isaac van Hamburg
de toegezegde bruidsschat. “Wanneer u het geld toch bezat”, vroeg
Rabbi Isaak van Linsk, “waarom maakte u het mij dan zo onnodig
lastig?” Rabbi Isaac van Hamburg antwoordde: “De Talmoed leert ons,
dat, wanneer een man een vrouw alleen om haar mooie gelaat trouwt,
hun
kinderen
geen goed
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2001karakter zullen hebben. Ik zag dat uw zoon1

mijn dochter niet om haar uiterlijk wilde trouwen. Nu weet ik ook, dat
hij haar niet om haar geld begeert. Er is dus alle hoop, dat zij
voortreffelijke kinderen zullen krijgen”.
Het alphabet
Een naïeve dorpsbewoner, die gehoord had dat het een goed
godsdienstig gebruik was om op de dag voor Jom Kipoer (een
belangrijke Joodse feestdag) meer te eten en te drinken dan gewoonlijk,
dronk zich een roes. Diep in de nacht werd hij wakker en was het te laat
voor de dienst van Kol Nidrei. Daar hij de gebeden niet uit zijn hoofd
kende, wist hij niet anders te doen dan telkens weer de letters van het
hebreeuwse alphabet te herhalen, terwijl hij de Almachtige smeekte de
letters te rangschikken volgens de juiste woorden van de gebeden. De
volgende dag, na Neilah, de dienst die Jom Kipoer afsluit, riep de Rabbi
hem bij zich om te informeren wat de reden van zijn afwezigheid was
geweest. De dorpsbewoner bekende zijn zonde en vroeg of de wijze
waarop hij zijn gebeden had opgezegd, hem vergeven kon worden. De
Rabbi antwoordde: “Jouw gebed was aannemelijker dan het mijn,
omdat je het uit de volle vroomheid van je hart uitsprak”.
Deze twee verhaaltjes zijn afkomstig uit het boekje “Joodse Mystiek”
van Louis Newman. Zoals u ziet is er bij de joodse mystiek geen sprake
van diepzinnige of mystieke teksten voor ingewijden, maar van
eenvoudige verhaaltjes die door iedereen te begrijpen zijn. De één zal er
iets meer uit leren dan de ander, maar altijd verschaffen zij een beetje
wijsheid en inzicht. Eigenlijk geldt hetzelfde voor een goede mop (witz
= rijk van betekenis). Beide stammen dan ook uit een zelfde zeer oude
Joodse wijsheidstraditie. Ook Jezus van Nazareth bediende zich van
verhalen (gelijkenissen) om zijn boodschap aan iedereen duidelijk te
maken. Een beweging die, hoe ingewikkeld oorspronkelijk ook haar
leer mag zijn, juist de geleerden nooit heeft aangesproken. Daarom
mogen we hier toch spreken van ‘mystiek’.
Het werd een ‘leer’ voor de gewone man en vrouw. Voor mensen die
hierin weer de directe ‘Godservaring’ konden beleven. De
dorpsbewoners die Gods majesteit ervoeren in de bossen en de
woestijnen, waar doorheen zij trokken; in de natuur om hen heen en in
2
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NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON
Voorganger:

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 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,
Admini(0315) 24 14 08, e-mail: administrateur.npb@xs4all.nl
strateur:
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
zondagsschool: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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over hun ervaringen en plannen vertellen.
Maandag 26 maart: Bennie Smeenk zal geïnterviewd worden over het
onderwerp “gemanipuleerd voedsel”.
Maandag 9 april: Will Wammes zal, evenals in de vorige uitzendingen
weer iemand interviewen. Deze keer praat hij met Jeroen Jeroense,
predikant uit Elst over diens boekje “Onthulling van het kwaad”.
Kerk Optimaal is te beluisteren op 94.7 FM of via de kabel op 93.1 of
93.6 FM, ‘s maandags om de veertien dagen, van 20.00 tot 21.00 uur.
AMNESTY INTERNATIONAL
Op 14 februari is de schrijfactie voor drie
gewetensgevangenen uit Mexico. Voor een mensenrechtenactivist en
een gewetensgevangene uit China. De derde brief gaat naar Egypte.
Hierin wordt om vrijlating van vier gewetensgevangenen gevraagd. Als
u mee wilt schrijven belt u dan naar één van de volgende nummers:
617393 of 243077. U krijgt de brieven dan thuis en betaalt alleen de
onkosten.
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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al de ups en downs van hun arme bestaan; die in hun eigen leven de
weerspiegeling vonden van het heen en weer geslingerde bestaan en
daardoor wezenlijk de gang van vallen en opstaan van de mens. Voor
hen spraken deze verhaaltjes uit wat zij nooit in woorden hadden
kunnen uiten. Zo werd hun gebroken leven geheeld en kreeg dit leven,
kort en onstuimig, smartelijk en verwarrend, als het ook zijn mocht,
opnieuw zin en betekenis. De mens leerde weer verstaan wat in een
enkel woord en in een simpel verhaal kan worden gezegd. Zo werden
deze anekdotes de echo van dat, wat aan waarheid leefde in het eigen
hart en een stem en vorm gekregen had.
Op die manier is de Joodse mystiek een methode om verder te gaan met
het zoeken van verbanden tussen de vaak onbegrijpelijke paradoxen van
het leven en zo te ontdekken wat wezenlijk is en aldus persoonlijk
inzicht te verwerven in een wereld die achter onze wereld ligt maar
waarvan de invloed reikt tot in de wereld die wij kennen. Dat is de
waarde van het innig luisteren naar die verhalen en wijsheden.
Op woensdag 14 maart komst mevrouw Blok uit Varsseveld voor onze
Geloofsgemeenschap hierop dieper ingaan. Deze lezing vindt plaats in
de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a te Varsseveld en is voor
iedereen toegankelijk. Aanvang 20.00 uur - entree f 10.— inclusief
koffie/thee. Warm aanbevolen.
WIJ GEDENKEN

Grada Aleida Coops-Hofs
Op 14 februari overleed Grada Aleida Hofs, sinds 1979 weduwe van
J.B. Coops. Zij is 74 jaar geworden en woonde een groot deel van haar
leven aan de Dorpsstraat. Lange tijd werkte ze bij en bestuurde ze mede
hun mengvoederbedrijf. Haar leven kende hoogtepunten, maar ook
dieptepunten en die waren erg diep. Hun dochtertje overleed bij de
geboorte, haar man overleed plotseling op relatief jonge leeftijd. Daarna
kreeg ze zelf reuma. Deze ziekte heeft haar lichaam langzaam gesloopt,
hoe hard ze er zelf ook tegen vocht. Ze heeft zich erbij neer moeten
leggen toen ze inzag dat het onvermijdelijk was thuis te blijven wonen.
Maar echt vrede had ze er niet mee. Ze was niet tevreden met simpele
antwoorden, zowel in het maatschappelijk leven niet als in haar geloof.
Ze durfde door te vragen, vanuit haar eigen ziekte en pijn, als ook
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vanuit het lijden van de wereld: Waar is God? Waarom laat hij dit
allemaal toe? Heeft de dood toch het laatste woord. In de uitvaartdienst
lazen we het verhaal uit Lucas 24: de Emma-usgangers, ontgoocheld
door de dood van Jezus. Het was over uit. Maar in het breken van het
brood, in het delen met elkaar ontwaarden zij de opgestane Heer. Bij het
uitdragen speelde het orgel: “Land of Hope and Glory”. We wensen
haar familie veel sterkte toe.
Ds. Wim de Jong.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand
opgenomen, maar zijn nu weer thuis: Hr G.W. Jansen en Hr P.H. van
Lent. Thans verblijven nog aldaar: Hr G.W. Weikamp en Mw H.G.
Weenink-Westerveld. In het Beatrixziekenhuis te Winterswijk is
opgenomen Mw H.W. Nijhof-Radstake. In St Antonia te Terborg
verblijven momenteel Hr H.A. Duitshof en Mw B.A. Duithof-Jolink.
In het Erasmusziekenhuis te Brussel was opgenomen Hr S. Blom, ook
hij is thans weer thuis. Mw F.L. Heijink uit Annen is momenteel voor
verdere revalidatie opgenomen in het centrum ‘Beatrixoord’, afd. A,
kamer 5, Postbus 30002, 9750 RA te Haren (Gr).
Voor alle duidelijkheid maakt ik u er op attent dat in bovenstaande
rubriek enkele namen, op verzoek van hen die opgenomen zijn,
ontbreken.
VERANTWOORDING GIFTEN
Van Mw N.N. mocht een van de dames van de bezoekgroep in
ontvangst nemen ƒ 25,- en zelf mocht ik in ontvangst nemen: van Mw
N.N. ƒ 250,00; Hr N.N. ƒ 50,00; van Mw N.N. ƒ 25,00 en van Mw
N.N. ƒ 100,00. Voor al deze giften onze hartelijke dank.

kunt dit gratis meenemen.
Afd. Aalten; kerken en verenigingszaal: Prinsenstraat 27.
Dinxperlo: kerk: Wilhelminastraat 13.
Afd. Zelhem: kerk en
verenigingszaal: Piersonstraat 4
LEZING DR. T. MARX
Op 15 maart a.s. aanvang 19.15 uur,
spreekt op uitnodiging van de
Taakgroepen Kerk en Israël van
Dinxperlo en Varsseveld, rabbijn dr.
Tzvi Marx over het onderwerp:
“Leven vanuit 7, 10 of 613
geboden ?”.
Dr. Marx, in 1970 tot rabbijn gewijd aan de Jeshiva-University te NewYork, heeft gewerkt en gewoond in de VS en Israël. Hij is free-lancer;
medewerker van de Folkertsmastichting en publiceert o.a. in het Nieuw
Israëlitisch Weekblad. Hij promoveerde aan de Katholieke Universiteit
te
Utrecht. U bent van harte welkom in het gebouw van de
Keurhorsterkerk te Sinderen aan de Sinderenseweg 61.
LEZINGEN BIJ DE HERV. / GEREF. FEDERATIE
Op 13 maart van 10.00 tot 11.30 uur is er in zorgcentrum de Bettekamp
een bijbelkring o.l.v. Ds K. Datema Voor informatie: D. GreversLammers (0315) 24 45 26.
KERK OPTIMAAL
De komende uitzendingen van Kerk
Optimaal:

TOEGETREDEN TOT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP
Mevrouw J.B. Jolink-Seesink, Karel Doormanstraat 21, 7051 ZS
Varsseveld en mevrouw C. Sloots-Helmink, Beatrixstraat 12, 7051 AD
Varsseveld.

Maandag 12 maart: Oecumenische
werkgroep “Kind aan tafel”. Wilma
Klein Gunnewiek en Gerdien
Hoopman, vrijwilligers bij dit project in De Huet in Doetinchem zullen

4
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De kosten van de inleidende lezing op 10 oktober bedragen ƒ 10,-inclusief koffie/thee. Indien men zich inschrijft voor de 6 vervolglezingen is dit ƒ 75,--, bij de eerste cursusavond te voldoen. Wil men
zich niet vastleggen en toch één of meerdere van deze avonden
bezoeken dan bedraagt de entree ƒ 12,50. In beide gevallen ook
inclusief koffie of thee. Het aantal deelnemers is vanwege de
beschikbare ruimte beperkt, daarom kunt u zich voor deze cursus nu
reeds opgeven bij de voorganger Ds A.M.J. Meijer; zie colofon.
GEMEENTEAVOND OP DINSDAG 27 MAART A.S.
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.
ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN
Bij de ingang van de kerk en van de grote zaal van de Eendracht treft u
een boekje aan met alle activiteiten van de navolgende afdelingen. U
12
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Wij heten hen van harte welkom in onze kring.
BIJ DE DIENSTEN VAN MAART
Zondag 11 maart zal de installatie plaatsvinden van de nieuwe
bestuursleden en nemen we afscheid van de aftredende bestuursleden.
De overdenking zal gaan over de geestelijke verlamming waarin wij
door gebeurtenissen in ons leven soms kunnen geraken en wat de weg is
om er uit te komen. De moeite waard om daar even met elkaar over na
te denken.
Zondag 18 maart, zal in het kader van een ruildienst, in onze dienst
voorgaan Mw Ds J. van Kampen.
Zondag 25 maart is er een dienst voor jong en oud, waarvan het thema
luidt: “Water”. Het is heerlijk die morgen ook weer te mogen dopen:
“Kim” dochter van Richard en Annet Bruggink .
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Met de groepen 5 en 6 van de Weth. Berkhoff- en de Essenkampschool
zouden twee meisjes en een jongen een toneelstukje voordragen dat
verband hield met Sint Franciscus, de heilige die zo vriendelijk was dat
hij zelfs met de dieren kon praten. Voor alle zekerheid begon ik met uit
te leggen wat nu eigenlijk een heilige is, want dat bleek niemand te
weten. Aan het slot van mijn toelichting zei ik dat iedereen die heilig
wordt verklaard, daarna het woordje ‘sint’ voor zijn of haar naam krijgt.
Wie kent er nog zo’n sint vroeg ik, in de verwachting dat ze allemaal
wel Sint Nicolaas zouden gaan roepen. Maar dat viel tegen. De eerste
die een ‘sint’ wist te noemen was Eline Radstake: Een Sint
Bernhardshond!
HOLLINGSTEDT
De ‘Hollingstedtcommissie’ heeft na overleg met de vrienden uit
Hollingstedt definitief vastgesteld dat zij dit jaar van 23 tot en met 26
juli bij ons te gast zullen zijn. U kunt zich nu reeds als gastgezin
opgeven bij Janny Nijhof-Weggelaar (tel. 242059 of 244049)
EEN GROET VAN DE ANDER KANT VAN DE WERELDBOL
Van Willemien Beunk ontvingen wij weer een prachtige kaart met een
groet uit Nieuw Zeeland (Taupo Marina), waar zij momenteel bij haar
Eendracht - maart 2001
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dochter en schoonzoon van de zomer
geniet.
TENSLOTTE,
Gelukkig ben ik er in geslaagd het
stuwmeer aan achterstallige
werkzaamheden in februari redelijk
weg te werken, maar aan een weekje
verlof was ik wel weer toe. We zijn dan
ook de eerste dagen van maart even
weg om daarna er weer met frisse
moed tegenaan te gaan. Vervanging is
geregeld. Bij dringende
aangelegenheden gelieve u te bellen de
heer G. Hengeveld, telefoon: (0315)
242136. Dit weekje voorjaarsverlof wordt altijd al een jaar van tevoren
in mijn agenda gezet. Toevallig vindt net in die dagen (7 maart) de
jaarvergadering van onze geloofsgemeenschap plaats. Helaas kan ik
daar dus niet bij aanwezig zijn. Hiervoor mijn verontschuldigingen. Ik
wens u een goede voorjaarsmaand.
Met een hartelijke groet aan u allen,
A.M.J. Meijer.

Mijn hartelijke dank aan dr. Gerritsen. Het heeft mij tot positief denken
aangezet.
Wilma Lammers.
VOORAANKONDIGING REISJE VAN DE ZONDAGSSCHOOL
Op woensdagmiddag 25 april willen we met de kinderen van de
zondagsschool een uitstapje maken naar de ‘Heilige Land Stichting’.
Kinderen die niet of niet regelmatig de zondagsschool bezoeken mogen

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.

VOORAANKONDIGING
Op woensdag 10 oktober 2001 komt voor onze geloofsgemeenschap
mevrouw Ds E. Laman Trip- Klein Starink,een inleidende lezing geven
over de Divina Comedia van Dante Alighieri, aanvang 20.00 uur. Deze
lezing zal plaatsvinden in de kerkzaal of de grote zaal van ons
verenigingsgebouw de ‘Eendracht’ aan de Beatrixstr 1a.
Daarna volgen er nog zes lezingen over dit zelfde zeer bijzondere boek.
Deze zullen plaatsvinden op:
Woensdag 14 nov 2001, Woensdag 12 dec 2001, Woensdag 16 jan
2002, Woensdag 20 febr 2002, Woensdag 20 mrt 2002, Woensdag 17
april 2002.
Deze lezingen zullen aanvangen om 19.30 uur en afhankelijk van het
aantal deelnemers plaatsvinden in de grote zaal, de kleine zaal of de
kerk.

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.
Woensdag
Lezing door Mw. A. Blok uit Varsseveld.
14 maart
Onderwerp: “Joodse Mystiek”.
Dinsdag
Gemeenteavond met duo “De Bouwmeisters” uit Halle.
27 maart
Zondag
Buitengewone kerkdienst in het dialect,
28 oktober door prof. dr. Anne van der Meiden (aanvang 10.00 uur).

ook mee, maar dan wel graag tijdig opgeven aan een van de leidsters
van de zondagsschool. (Zie colofon)
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je verdrietig, maar je kunt je verwoorden. Een depressie is een ernstige
ziekte: je kunt niet meer voelen en je verwoorden. De communicatie
met jezelf en anderen is verbroken. Je bent levend dood. Een depressie
gaat pas over als je een heel klein beetje uit de put kunt kruipen en kunt
praten. Over het algemeen zijn voor het genezen van een depressie
psychotherapie en medicijnen nodig. Ook eventueel opname in een
psychiatrisch ziekenhuis. Als je te maken krijgt met een depressief
mens probeer hem niet op te monteren. De zieke voelt zich schuldig dat
hij niet opgewekter kan zijn. Er zijn in ons leven een aantal
grondvoorwaarden nodig om ons uit te laten groeien tot een stabiele
volwassene:
1. Dat je het gevoel hebt dat je belangrijk bent en gewaardeerd wordt.
2. Dat je deel bent van iemand die groot en sterk is (bescherming).
3. Dat je leert dat andere mensen zo zijn als jezelf (tweelingoverdracht).
Als deze grondvoorwaarden niet goed samen lopen kan dat een reden
zijn voor depressie. In de bijbel vinden we een voorbeeld van een
ernstig depressieve man: Job. Job was een man van aanzien; had veel
bezittingen; leefde volgens God’s geboden en was goed voor zijn
medemens. Toen gebeurde er ramp na ramp. Hij verloor zijn bezittingen
en geliefden. Job zat onder de zweren en eindigde op de mestvaalt. De
mensen keken niet meer naar hem om; behalve drie vrienden die bij
hem zaten, dagenlang sprak niemand. Na zeven dagen begon Job te
spreken. Hij vond weer woorden voor zijn niet te rijmen rampen. In
Job’s tijd dacht men dat onschuldig lijden niet bestond. Lijden was
altijd het gevolg van menselijk falen. Job kreeg dus ook de nodige
kritiek over zich heen over alles wat hij of zijn voorvaderen hadden
misdaan. Job’s verhaal klinkt als een paradox: hij begon God aan te
roepen terwijl hij niets meer voelde. Job ging praten tegen de “leegte”
en kreeg uiteindelijk aandacht van God: na verloop van tijd kwam het
weer goed met Job, hij kreeg weer bezittingen en familie en vrienden.

9. Bestuursverkiezing:
aftredend en niet herkiesbaar Mw. J. ten Brinke - Vrieze, dhr B. ten
Brinke en dhr. W. Groot Nibbelink. Door het bestuur worden
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 één 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.
PROGRAMMA VAN DE VROUWENCLUBS
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.

U bent allen van harte welkom.
Het bestuur

Het verhaal van Job stemt tot nadenken. Als je zo depressief bent als
Job; als je met stomheid bent geslagen en na verloop van tijd wat
woorden kunt vinden, kun je leren dat je afhankelijk bent van je naaste.
Dat je niet zonder de ander kunt en dat je niet alles in de hand kunt
houden.

60+ CLUB
Tijdens de koffie/thee introductie werden door de spreekster van deze
middag, de verloskundige mevr. S. van Schaik, onder de 35 aanwezigen
albums met foto’s, kranteknipsels en verslagen uitgereikt waardoor er al
een beeld werd geschapen van hetgeen er deze middag zou worden
gepresenteerd, maar tegelijkertijd ontstond er al een levendige
onderlinge discussie en conversatie bij het zien van al deze beelden. In
haar openingswoord herdacht Janny Dientje Plante, een trouw lid vanaf
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‘t begin van onze 60+ Club. Wij herdachten haar staande met enkele
minuten stilte. Een ieder kan zo zijn eigen gedachten bepalen, bij
degene die niet meer terugkeert. Daarna schetste mevr. S. van Schaik
een beeld van een verloskundige in Holland en, door haar internationale
contacten, ook in andere delen van de wereld. Een verloskundige in
Holland heeft een heel andere positie dan in de rest van de wereld. Ze
schetste de parktijk in Varsseveld, met de wijzigingen van generatie op
generatie, maar vaak wel onder hetzelfde dak. Ook in “baaksters” als
verloskundigen, onder de verantwoordelijkheid van de huisarts,
passeerden de revue. Ze vertelde over haar ervaringen met die
buitenlandse stagaires van resp. 25, 30 en 40 jaar. Deze hadden hun
“huisplaats” op “Den Es” en van daaruit werden ervaringen opgedaan
met ambulancevervoer, ziekenhuisopname en ziekenverzorging. Daarna
hebben de drie elders stage-ervaringen opgedaan, waarvan twee weken
in Roermond en omgeving en twee weken in Ermelo en Harderwijk. Bij
terugkomst in Roemenië kwamen ze ongeloofwaardig over; maar de
vertoonde foto’s van beelden in o.a. de Wischpost gaven hun gelijk. De
praktijken in de gezondheidszorg blijken nogal een corrupt. Met je lijf,
al of niet met kind, wordt gesjoemeld. Het mondiger maken van
verloskundigen en verpleegsters zou een goede zaak zijn. Op een
overzichtskaart van de bezochte gebieden kwamen ook de speciale
gebiedsgerichte problemen aan de orde. De invloed van bestuurders
begint al bij de opleidingen. Doordat bestuurders en aspirantbestuurders voorkeur en voorrang hebben of verwerven bij, met name
Hongaarse lessen op Roemeens-Hongaarse scholen, heeft dat tot gevolg
een Hongaarse overheersing in sommigen gebieden. Er werden beelden
geschetst van de kerkelijke gebeurtenissen en belevenissen. De
kerkelijke feestdagen vallen een week later dan in Holland. De
kerstdagen bijv. op 1 en 2 januari i.p.v. 25 en 26 december. De
kerkelijke pensioenvoorzieningen zijn er minimaal. Een romatisch
avontuur van een Hongaars meisje met een Hollandse jongen was de
slotacte voor de pauze.
De vertoonde dia’s gaven eerst een beeld van het buitengebied vanuit de
trein. Daarna werd de bebouwing van dichterbij bekeken. De kerken
hadden meer het karakter van forten. Dikke muren er omheen, waarin
kamers gebouwd waarin voorraden levensmiddelen werden opgeslagen

bestemd voor moeilijke tijden, in welke vorm dan ook. Conservering
van levensmiddelen vindt nog veel plaats met zout. Weckflessen geven
nog teveel risico’s van kapotvriezen. De vraag rijst dan meteen hoe het
zit met de diepvries. De geschetste beelden van het huidige Roemenië
zijn niet erg florisant. Corruptie is een dagelijks gegeven.
Ziekenhuisverhalen getuigen van armoede en corruptie. Onder
Ceaucescu kregen degenen die exportartikelen produceerden een veel
hogere beloning dan degenen die in de zorgsector en dienstverlening
werkzaam waren, o.a. artsen, chirurgen, verpleegsters en mensen in het
onderwijs. Het economische gebeuren genoot en geniet nog steeds een
hogere prioriteit dan welzijn, zorg en onderwijs. Waar komt dat meer
voor? De gewassen tonen o.h.a een armoedig beeld. Het verschil tussen
mais in Holland en mais in Roemenië is levensgroot, de aardappels
gaan gebukt onder vreterij van de Coloradokever. In Holland hebben we
daar nu geen last meer van, want in het verleden zijn ze goed bestreden
en nu nog goed bestrijdbaar. Samenwerking op het platteland begint
zijn vruchten af te werpen. Kleine melkfabrikanten die o.a. kaas
produceren lopen goed. Ze zijn gesticht en worden geëxploiteerd door
groepen, dicht bij elkaar wonende boeren. De coöperatieve gedachte
werpt ook hier zijn vruchten af.
Het dankwoord van Janny ging vergezeld van het aanbieden van een
enveloppe met inhoud voor een, althans voor deze middag, bekend
doel. Een dankbaar applaus onderstreepte deze woorden. Het was een
interessante en leerzame middag.
Op de bijeenkomst van dinsdag 13 maart zal de heer Nijhof ons aan de
hand van dia’s een wandeling laten maken door Parijs. Dit belooft weer
een mooie excursie te worden met een plaatje en een praatje. Aanvang
half drie in “De Eendracht”. Geen vervoer? Even een telefoontje naar
de heer Hemink (0315-241486). en het wordt geregeld. Tot ziens op 13
maart.
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VERSLAG VAN DE LEZING VAN DR. GERRITSEN
Depressie, met stomheid geslagen.
Dr. Gerritsen is psycholoog met een theologische achtergrond. Hij
werkt als psychotherapeut en docent. Wij kregen uitleg over de termen
depressiviteit en depressie. Depressiviteit is als je in de put zit. Je voelt
9

