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Zondag
3 maart

Geen dienst.

Zondag
10 maart

10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Mogen we
opstandig zijn?' bij Marcus 14:36

Vrijdag
15 maart

16.30 uur; weeksluiting in de Bettekamp; Ds A.M.J.
Meijer.

Zondag
17 maart

Donderdag
28 maart

10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Is vergeving
rechtvaardig?' bij Lucas 15: 1, 3, 11-32. Tevens
doopdienst. Gedoopt zullen worden: 'Sophie Janelle',
dochter van Sonja Gesink en André Hendriksen en
'Tom' Hendrik Adriaan zoon van Louis Bekker en
Gerrie Bekker-Goossens. Na afloop is er in de
Eendracht koffie en limonade.
10.00 uur Palmpaasdienst. Ds A.M.J. Meijer, thema:
'Volwassen worden', bij Marcus 14:1-9. Tijdens deze
dienst zullen tevens enkele jongelui hun belijdenis
afleggen. Met medewerking van het NPB-koor o.l.v. Hr
B. Wennink. Tevens zondagsschool in de
'Eendracht';Palmpaasstokken maken! Na afloop van de
dienst koffie, thee of limonade in de 'Eendracht'
19.30 uur Ds A.M.J. Meijer, Avondmaalsdienst 'Jezelf
verloochenen?' bij Marcus 8:34

Zondag
31 maart

Paasdienst, Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Geloof moet
handen en voeten krijgen', bij Joh. 20:25.

Vrijdag
5 april

16.30 uur weeksluiting in de Bettekamp; Ds A.M.J.
Meijer.

Zondag
7 april

NPB-dienst in 'Den Es', thema: 'Geduld', bij Exodus
32:15-25.

Zondag
24 maart
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PONTIUS PILATUS, BEUL OF HEILIGE?
echt hebben is nog geen recht krijgen'. Een uitdrukking die zo nu
en dan nog wel eens gebezigd wordt. De rechtspraak wordt
symbolisch afgebeeld in de figuur van 'Vrouwe Justitia', met haar
balans, tweesnijdend zwaard en blinddoek voor. Maar wanneer ik soms
rechterlijke uitspraken lees dan denk ik wel eens: 'het zou beter zijn
'Vrouwe Justitia' ook van oordoppen te voorzien.' 'Het recht' bewandelt
soms voor simpele buitenstaanders, zoals u en ik, vreemde wegen.
Officieel dient rechtspraak objectief te zijn, maar deze eis blijkt vaak te
hoog gegrepen. Ik kan me soms niet aan de indruk onttrekken dat,
onbewust, vaak persoonlijke emoties of gemakzucht toch een rol spelen
of dat op formele gronden een zaak
afgedaan wordt op een wijze die
strijdig is met ons rechtsgevoel. We
moeten daarbij maar denken: 'rechters
zijn ook maar mensen en wetten zijn
soms voor meerderlij uitleg vatbaar.'
Het lijdensverhaal van Jezus is
ondenkbaar zonder de rol die
Stadhouder en tevens hoogste rechter
Pontius Pilatus daarin speelt. En het is
interessant te zien hoezeer ook de
menselijke kant
van 2002
deze heerser, in de
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evangeliën wordt belicht. Vooral zijn twijfel en de druk die er van
diverse kanten op hem wordt uitgeoefend komen ruimschoots aan bod.
En de veel gebezigde uitdrukking 'zijn handen in onschuld wassen',
hebben we aan zijn handelen te danken. Feitelijk komen we veel van
hem en zijn overwegingen te weten, maar theologisch speelt hij een
ondergeschikte rol. Dat is jammer. Door goed naar de figuur van
Pontius Pilatus te kijken, kan dit verhelderend werken op het beeld dat
wij van Jezus van Nazareth en zijn lijdensweg hebben.
Louter omdat hij op een keer door de figuur van Pontius Pilatus werd
gefascineerd, heeft de heer Kosters zich in allerlei literatuur verdiept
om een zo afgerond mogelijk beeld van deze man te krijgen. Aan de
hand van deze documentatie komt hij uiteindelijk tot een aantal
opmerkelijke conclusies, die enigszins in het verlengde liggen van
denkbeelden die ook door Prof. Smalhout, op grond van zijn medische
kennis, zijn ontwikkeld.
Op woensdag 13 maart komt de heer A. Kosters voor onze
geloofsgemeenschap een voordracht houden over die intrigerende
figuur uit de evangeliën. Nadrukkelijk spreek ik van 'voordracht', want
de heer Kosters is een verteller die van het begin tot het einde zijn
gehoor weet te boeien. 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 € 4.54 inclusief koffie/thee.
Warm aanbevolen.
BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken

Op zaterdag 26 januari 2002 overleed op bijna 66-jarige leeftijd de heer
Sybe Hoekstra 'Siep'
Siep was een man van de daad. Klaarstaan; er zijn voor anderen; zich
belangeloos inzetten voor mensen in nood en zonder omhaal van
woorden tot steun zijn; zó kenden niét alleen zijn familie en vrienden
hem, maar ik mag rustig zeggen, ook alle bewoners van Varsseveld en
omgeving. Nooit was hem iets te veel! Siep hoorde er zo helemaal bij.
Een alom geliefde man met, enerzijds een ernstige en anderzijds
vrolijke blik in zijn ogen. Dat vond ik zo typerend voor hem, en ook
2
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"gedropt", dat ons eraan moet herinneren dat er ook nog een andere
wereld is dan de materiële wereld. Doordat deze kinderen een verhoogd
bewustzijn hebben, zien ze een totaaloverzicht van alles op allerlei
gebieden. Hierdoor kunnen ze de vloer aanvegen met waar wij hier met
zijn allen mee bezig zijn.
Yvonne Striekwold.
INSPIRATIEDAG ZATERDAG 23 MAART
Deze vindt plaats in de Pauluskerk te Rotterdam. De kerk van de
bekende Ds Hans Visser, de man die zich over de verslaafden ontfermt.
Het thema van deze dag is dan ook 'Van binnen naar buiten'. De
buitenwereld is immers groot en daarin speelt zich heel wat af. Vragen
die ondermeer kunnen spelen zijn of wij daar als NPB een boodschap
aan hebben en zo ja, wat wij daarmee dan kunnen. Nadere informatie
tref u aan in 'Ruimte' van januari j.l. Er heeft zich van onze afdeling al
iemand aangemeld maar het zou fijn zijn als er meerdere van onze
geloofsgemeenschap die dag zouden willen bijwonen. U kunt
meerijden! Voor nadere informatie (0315) 241080
ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN
Bij de ingang van de kerk en van de grote zaal van de Eendracht treft u
een blauw boekje aan met alle activiteiten van de navolgende
afdelingen. U kunt dit gratis meenemen.
Afd. Aalten; kerken en verenigingszaal: Prinsenstraat
27,
Dinxperlo: kerk: Wilhelminastraat 13,
Afd. Zelhem: kerk en verenigingszaal: Piersonstraat 4
ACTIVITEITEN VAN DE HERVORMDE/GEREFORMEERDE FEDERATIE
"Flitsen uit de kerkgeschiedenis van Varsseveld en omgeving", datum:
20 maart en 3 april, tijd: 20.00 uur, plaats: de Keurhorst te Sinderen,
leiding: de heer Dorresteijn en Ds. Bakker, contactpersoon: Christel
Geurink tel. 0315-617611.
Bibliodrama, datum: drie avonden in het voorjaar in overleg met de
18
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overeenkomstig zijn karakteraard, want hij nam alles wel heel serieus,
maar kon er gelijktijdig ook het betrekkelijke van inzien. Siep groeide
op in het Friese Dantumadeel.. Zijn vader was daar bakker en zag in
Siep al vroeg zijn toekomstige opvolger, want al op jonge leeftijd moest
hij meewerken in de bakkerij. Maar bij zijn vader in het bedrijf, beviel
het hem niet zo erg. Door middel van een advertentie vond hij werk als
knecht bij de toenmalige Bakkerij Berkhoff in Varsseveld. Zo kwam hij,
al jong, in de Achterhoek terecht, waar hij de rest van zijn leven zou
blijven en een echter Achterhoeker zou worden. Na zijn diensttijd
kwam hij terecht bij Philips in Doetinchem waar hij een kleine vijf jaar
werkzaam was. Daarna deed de Deco een beroep op hem, waar hij tot
zijn pensionering zou blijven werken. Ondertussen was hij met Diny
Gussinklo getrouwd en betrok hij met haar een gedeelte van haar
ouderlijk huis aan de Prins Hendrikstraat. Diny had aan Siep een
geweldige man waar ze altijd op rekenen kon en Gert-Jan en Marjan
aan hem een weergaloze vader, die van een gezellig gezinsleven hield.
Als er even tijd voor was bedacht hij wel wat leuks. Siep kon het nu
eenmaal niet laten grapjes en kwajongensstreken uit te halen Hij genoot
als hij even iemand in verwarring kon brengen. Op die manier al het
serieuze gedoe doorbrekend met een ontspannende lach. Naast Diny en
kinderen, speelde zijn werk bij de Deco voor Siep ook een belangrijke
rol. Plichtsgetrouw en ijverig als hij was zette hij zich met hart en ziel
in voor dit bedrijf. Hij had het er naar zijn zin en had altijd veel plezier
met zijn collega's. Zo ontstond de Stichting ziekenvervoer en bood Siep
zich aan als vrijwilliger. Eerst als chauffeur en later ook als eerstehulp
verlener. Vijf en twintig jaar heeft Siep voor de ambulancedienst
klaargestaan en heel wat lief, maar vooral leed moeten meemaken en
verwerken. Maar wie denkt dat hij, nadat deze dienst
geprofessionaliseerd werd, zich maatschappelijk wat terug zou gaan
trekken kent Siep Hoekstra niet. Al spoedig zette hij zich in voor
'tafeltje dekje' en bezorgde dagelijks samen met Diny, ouderen hun
warme maaltijd. Daarnaast vond hij nog een taak bij de Stichting 'de
Zonnebloem' waar hij de laatste jaren, ook weer samen met Diny,
regelmatig assisteerde bij vakantieweken voor gehandicapten op de
boot of in een vakantieoord. Ook dit werk deed hij weer met volle
3
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overgave. Zijn uitzonderlijk talent om zich bij de ander betrokken te
voelen en goed met mensen te kunnen omgaan kwam hierbij goed van
pas. En in het nieuwe huis hadden zij het bijzonder naar hun zin. Siep
liet nooit veel van zijn gevoelens merken. Zijn zorgen hield hij liever
voor zich; een ander belastte hij daar maar liever niet mee. Maar over
zijn geluk en dankbaarheid voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
sprak hij zich regelmatig uit in bewoordingen als: "Wat hebben we het
toch goed." Helaas heeft dit geluk niet langer mogen duren. Moge de
Eeuwige Diny, Gert-Jan en Ada, Marjan en Richard, Marleen,
Elsemiek, Daan en Jeroen de kracht schenken dit plotselinge en grote
verlies een plaats te geven in hun leven.
Op zondag 3 februari overleed op 75-jarige leeftijd de heer
Willem Gerrit Adolf Wisselink
De al wat oudere, geboren en getogen Varssevelders kenden de heer
Wisselink nog als: 'Wim van de Villa'. Het statige huis aan de
Spoorstraat waar hij opgroeide, droeg namelijk in de volksmond de
naam van 'de Villa', en was in Varsseveld een begrip. Aan zijn jeugd
bewaarde Wim goede herinneringen; ook op zijn ziekbed haalde hij
deze nog met zichtbare vreugde op. Tegenover de familie Wisselink
woonde rond de dertiger jaren de domineesfamilie Knottnerus, met
kinderen in dezelfde leeftijd. Een leuk gezin, waar de nogal
ondernemende kinderen, een hoge mate van vrijheid werd gegund. Wim
trok graag met hen op. In het bijzonder met Ivo, die van dezelfde
leeftijd was. Met hem heeft Wim heel wat avontuurtjes beleefd en op
gepaste wijze kwajongensstreken uitgehaald. Na het Mulo diploma te
hebben behaald, vervolgde hij zijn studie bij de Hogere School voor
Autotechniek in Apeldoorn. Auto's hadden tenslotte bij hem van jongs
af aan in de belangstelling gestaan.
Na in Apeldoorn te zijn afgestudeerd, moest hij in dienst en kwam
vanwege zijn bekwaamheden, als onderofficier bij een transport
bataljon in Utrecht terecht. Daar leerde hij Corry Goethart kennen die in
die stad als verpleegster werkzaam was. Na zijn diensttijd, in 1952,
moest hij aan de slag en besloot hij, gezien zijn technische kennis en
rijervaring, een autorijschool te beginnen. Met een tweedehands
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beelden, kruisen, kaarsen en wierook.
Na de inleiding, welke ook wel eens werd onderbroken door het stellen
van vragen, werd het "vragenuurtje" geopend. Hieruit bleek heel
nadrukkelijk dat het "Reiki" verhaal veel had losgemaakt en menigeen
ging naar huis met een aantal onbeantwoorde vragen. Deze kunnen
goed nadenken tot gevolg hebben.
Deze goed geslaagde middag werd afgesloten door een dankwoord van
Jannie en het aanbieden van een attentie aan Engelien.
NIEUWETIJDSKINDEREN
Verslag van de lezing door Willemien ten Bulte op woensdag 13 februari j.l.

Op deze interessante avond over Nieuwetijdskinderen kwam naar voren
dat het kind nog steeds het minst begrepen wezen is. Alle kinderen zijn
kinderen van de Nieuwe Tijd. De één vertoont geaccepteerd gedrag, de
ander niet. Doordat deze kinderen heel erg "open" zijn, vangen ze van
alles van de maatschappij op. Dit kunnen ze vaak niet goed filteren.
Sommigen voelen zich te weinig erkend zodat ze in de war raken. Dat
kan zich uiten in heel druk gedrag of juist in teruggetrokken gedrag.
Niet begrepen worden grijpt diep in het leven in. 'Nieuwetijdskinderen'
zijn erg gevoelige kinderen die hun eigen wereld scheppen. Ze willen
graag hun eigen "ik" ontwikkelen, en gaan af op hun eigen wijsheid. Dit
in tegenstelling tot het reguliere onderwijs waar voornamelijk de nadruk
ligt op het leren van feiten. Doordat ze zich vaak slecht kunnen
concentreren, dromerig en onzeker zijn, faalangst hebben, haken ze
vaak af. Een kind wil aangesproken worden op zijn talenten. Veel van
deze kinderen krijgen een stempel opgedrukt van bijvoorbeeld ADHD.
De groep "probleemkinderen" groeit met de dag. Het is niet goed deze
kinderen als 'probleemkinderen' aan te merken, omdat het juist zulke
mooie kinderen zijn. Ze proberen ons met hun uitspraken en
handelingen iets duidelijk te maken, maar omdat ze niet begrepen
worden en zichzelf niet begrijpen wordt het steeds vervelender. Vaak
krijgt het kind dan medicijnen in de vorm van Ritalin, waardoor het
uiteindelijk depressief wordt. Ik denk dat deze kinderen een taak
hebben in de grote maatschappelijke verandering op spiritueel gebied.
Daarom wordt er vanuit de kosmos her en der een nieuwetijdskind
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haar verhaal met zichzelf voor te stellen. Komende uit een (zeer) groot
gezin bezocht ze na de basisschool de mavo en ging daarna in de
verpleging. Tijdens haar werkzaamheden in de verpleging zag ze veel
goeds, maar ook nogal wat, wat minder goed was. Dat was voor haar
één van de redenen om meer aandacht te besteden aan "Reiki". Komt
oorspronkelijk uit Japan. Reiki betekent liefde, wijsheid en
onuitputtelijkheid, en het bevordert de natuurlijke zelfgenezing. Het is
een juiste benutting van de overal aanwezige energie. We behoeven
maar aandacht te schenken aan alles wat zich in de natuur, in de ruimste
zin, voor onze ogen zich ontwikkeld; mensen; dieren, bloemen, planten,
vuur en zonlicht. Voor natuurlijke zelfgenezing is geestelijke en
lichamelijke aandacht nodig. Om zo lang mogelijk ziektevrij te kunnen
doorgaan. Je moet naar je gevoel blijven luisteren en streven naar
zuivering van lichaam en geest. Een "Reiki" behandeling kost minimaal
anderhalf uur. Iedereen zou het kunnen, maar lang niet iedereen heeft de
behoefte. Vervolgens werden de "Reiki" cursussen op een rij gezet:
Reiki I is in de eerste plaats voor jezelf, voor zelfgenezing en het beter
in balans komen van lichamelijke, geestelijke en emotionele energie.
Daaruit moet volgen positieve aandacht voor jezelf en dan met respect
omgaan met jezelf en je medemens. Reiki II Ongeveer drie maanden na
Reiki I. Ervaringen worden gedeeld en de nadruk wordt gelegd om
altijd goed aan jezelf en je medemens te denken. Reiki III, na drie à zes
maanden. Er worden aanwijzingen gegeven om ook zelf de kennis uit te
kunnen dragen en eventueel zelf een cursus op te kunnen zetten. Na
Reiki III wordt men zelfverzekerder. Je wordt zelfbewust en daardoor
krijg je ook respect voor jezelf en je medemens. Zelfkennis en
zelfinzicht zijn het begin van verandering. Naast medische adviezen en
medicijnen is Reiki ook bevorderlijk voor je genezing. Openheid in
zaken buiten komt naderbij. Door eerlijk en openlijk te praten kan de
behandeling meer ontspannen zijn. Ook de eigen verantwoordelijkheid
bij het ziek zijn kan gunstig werken, terwijl ook door vriendelijkheid
veel wordt bereikt. Handoplegging kan kinderen troosten. Hier dient
zich de vraag aan of dat een kwestie is van de wezenlijke aandacht, of
dat de energiestraling ook een rol speelt. Veel energie komt ook voort
uit bovenmenselijke bronnen. We behoeven maar te denken aan
16
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Morrisje is hij toen begonnen. Zo tilde hij langzamerhand zijn eigen
bedrijf van de grond dat na enkele jaren voldoende rendeerde om er een
zodanig inkomen mee te verwerven dat hij Corry ten huwelijk kon
vragen en met haar een gezin zou stichten. Zes en veertig jaar hebben
zij lief en leed mogen delen. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat
heeft Wim voor zijn bedrijf gewerkt. De wanhoop was hem wel eens
nabij, want niet iedereen was even vaardig om de lesstof goed onder de
knie te krijgen en menige beginneling kon achter het stuur soms de
meest verschrikkelijke capriolen uithalen. Voor een perfectionist als
Wim was, vergde dit veel van zijn incasseringsvermogen, maar hij kon
er soms ook wel plezier om hebben. Elise, Inge en Wim, de kinderen,
kenden hem dan ook als een werkende vader, die alleen in de toevallige
uurtjes dat hij vrij was, aandacht aan hen kon besteden. Maar als er iets
was, konden ze naar hem toe komen, maakte hij tijd voor hen vrij en
stond hij hen bij in raad en daad. De zondag was voor zijn gezin; dan
werden er leuke uitstapjes gemaakt. En dan natuurlijk de vakanties.
Altijd wel een weekje op wintersport naar Oostenrijk en 's zomers een
paar weken kamperen in Frankrijk, Italië of Zuid-Duitsland. Landen
waar ook, nadat hij de dagelijkse leiding van het bedrijf aan zijn zoon
Wim en later nog aan Elize en Jan had overgedragen, samen met Corry
naartoe trok. Overigens, bleef hij zich bij de rijschool en het taxibedrijf
betrokken voelen. Altijd, tot voor kort geleden, kon er een beroep op
hem worden gedaan. Ook maatschappelijk voelde Wim zich bij het dorp
betrokken. Vele jaren was hij lid van de vrijwillige brandweer waar hij
vele vriendschappelijke contacten had. Maar echte ontspanning vond
Wim in het zingen. In totaal vijfendertig jaar heeft hij in het Varssevelds
mannenkoor met veel vreugde zijn stem laten klinken. De repetities op
maandagavond vormden voor hem een baken in de week. Aan de CD,
die vorig jaar door het Varssevelds mannenkoor werd gemaakt heeft hij
nog met enthousiasme meegewerkt. Een lied van deze CD was tijdens
deze plechtigheid, voorafgaande aan zijn crematie, nog te horen. Wij
wensen zijn vrouw Corry, Elize en Jan, Inge en Eef, Wim en Marjan en
de kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.
Op zondag 17 februari 2002 overleed op 82-jarige leeftijd de heer
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Dirk Nobel
Zijn 'In memoriam' zal worden opgenomen in de Eendracht van April.

GEMEENTEAVOND 14 MAART A.S. AANVANG 20.00 UUR
Toneelspel: "Um den olden Beernschot"

Maandag 18 februari overleed op 82-jarige leeftijd de heer
Johan Antoon Becking
Johan groeide op midden in het dorp, aan het Kerkplein, waar zijn
ouders een bakkerij hadden.
Na zijn lagere school mocht hij zijn vader gaan helpen in de bakkerij
om het vak te leren. Dat betekende: vroeg uit de veren, hard werken en
lange dagen maken. Daarnaast hielp hij de familie Duitshof, van 'de
Ploeg', op gezette tijden hielp hij met kelneren bij bruiloften en partijen
in de feestzaal aan de Spoorstraat of bij dergelijke gebeurtenissen op de
deel van boerderijen. Een andere beslist vermeldenswaardige
nevenactiviteit vanuit de bakkerij was het beheer van de kantine van de
plaatselijk ijsbaan, waar de door hem aldaar gebakken bolussen een
grote faam hadden en niet aan te slepen waren. De ijspret was niet
compleet zonder een bolus van Johan Becking! Al vroeg leerde hij
Hanna Luymes kennen, waarmee hij trouwde en een gezin stichtte.
Voor Hanna was Johan een gezellige, liefhebbende en behulpzame
echtgenoot. Ook de kinderen hadden aan Johan een lieve en
gemoedelijke vader die ze veel vrijheid gunde en nooit ergens moeilijk
over deed. Johan was nu een natuur- en buitenmens en liet hier ook
graag zijn vrouw en kinderen in delen. Misschien was het wel daarom
dat hij, toen zijn vader met de bakkerij wilde ophouden, hij er van afzag
om deze over te nemen. Er was toevallig in die tijd, we spreken over
1957, een vacature als besteller bij de PTT en daar gaf hij de voorkeur
aan. Veel in de buitenlucht en vaste werktijden en vrije dagen, zodat hij
meer tijd had voor zijn gezin en zijn vrijetijdsbesteding. Bovendien trof
hij daar op het postkantoor een fijn stel collega's, die snel zijn vrienden
werden. De heer Becking een man van de klok en voor zichzelf hechtte
hij aan stiptheid. Eigenschappen die in zijn nieuwe beroep zeer goed
van pas kwamen. "Ik had dit werk jaren eerder moeten gaan doen",
heeft hij nog wel een verzucht. Vijfentwintig jaar, tot zijn pensionering
in 1982 is hij met veel genoegen voor de PTT werkzaam geweest. De

De toekomst voor de bewoners van “den olden Beernschot” ziet er niet
best uit, Harm en Rentje Rengerink zitten diep in de schulden bij de
molenaar Dalberg. Dit komt met name doordat vriend Hendrik Jaspers,
die een conservenfabriek was begonnen en daarna failliet was gegaan.
De familie Rengerink had Jaspers veel geld geleend en zo kwamen zij
in de problemen de, de vrouw van de molenaar vindt dit een mooie
gelegenheid om de boerderij over te nemen en het te laten verbouwen
voor hun zoon. Grootvader Rengerink zag dit allemaal al aankomen en
kan daarom de molenaar niet uitstaan. Hun zoon Gert die onder Dienst
is, maar binnenkort afzwaait heeft verkering met Sofie Lichterink, maar
ook hier proberen de Dalberg’s een stokje voor te steken want Sofie
Lichterink is een veel betere partij voor hun zoon Bertus dan Greta
Bouwmeister waar hij nu verkering mee heeft, maar Greta is zwanger
en wie zou de vader zijn? Hendrik Jaspers die naar Amerika
geëmigreerd was, mokt terug naar Nederland met zijn zoon Edward,
zou hij de oude schuld komen afbetalen? U ziet het allemaal in het
toneelspel “Um den olden Beernschot”.
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Graag wil de commissie u van harte uitnodigen voor de
gemeenteavond, welke in het teken zal staan van Frans Roes, alias
Herman van Velzen. Ter introductie van het toneelspel "Um den olden
Beernschot" door de Hengelose toneelvereniging, willen we u alvast
een kleine impressie geven over deze intrigerende persoon.
60+ CLUB
Een gezellige club waar iedereen zo binnen kan stappen. Twaalf
februari was het weer zover. Een heel goed bezochte bijeenkomst. Na
de gebruikelijke binnenkomst met koffie/thee en iets erbij en het
uitwisselen van de laatste nieuwtjes werd mevr. Engelien Veerbeek-te
Vruchte door Jannie welkom geheten. Ze zou een betoog houden
rondom het woord "Reiki". Reiki is een universele levenswijze en dan
dient zich meteen de vraag aan wat we daaronder verstaan. Ze begon
15

60+ CLUB
Dinsdag 12 maart komt de heer Wessels uit Zelhem een middag voor
ons verzorgen. Een lezing met als titel de Passie van Pasen wordt
ondersteund door dia’s en ander aanschouwelijk materiaal.
Bij de viering van Pasen worden al eeuwenlang rituelen gebruikt die
voortkomen uit de Christelijke traditie. Maar ook uit de periode
daarvoor stammen gewoonten en gebruiken, die nog altijd in ere
worden gehouden. Wat is de achtergrond van de Palmpaasstok, de
paashaas en het boterlammetje? Het Paasevangelie heeft kunstenaars tot
op de dag van vandaag geïnspireerd. Een heel andere kunstuiting
vinden we in de zogenaamde hongerdoeken, die in de
lijdensweken in vele kerken een rol spelen in de eredienst.
Op 12 maart om half drie kunt u meer te weten komen
over al deze dingen. U bent van harte welkom in De
Eendracht.
Op woensdag 20 maart vervolgt mevrouw Ds E. Laman
Trip-Klein Starink haar lezingencyclus over de Divina Commedia van
Dante Alighieri, aanvang 19.30 uur in de kerkzaal. Deze lezingen zijn
belist ook de moeite waard om ze afzonderlijk bij te wonen. Entree € 6,-. Op woensdag 17 april 2002 vindt de laatste lezing in deze cyclus
plaats.
Vanaf woensdag avond 27 februari tot en met zondag 24 maart is er in
de Waalse Kerk te Arnhem ( St Catharinaplaats 1, achter de
schouwburg) de tentoonstelling te zien van 60 inspirerende pastels die
de kunstenares Juke Hudig maakte over de Divina Commedia van
Dante's meesterwerk.
Voorts is daar op zondag 24 maart om 14.30 uur een concert met als
thema: 'De zoekende mens'. Uitgevoerd zullen worden liederen van
Brahms, Dvorák, Barber en Dijker, door Ruth Carasso (mezzo-sopraan)
en Janny Lobbezoo (piano) Deze liederen zullen worden afgewisseld
door vertellingen uit een ander belangrijk middeleeuws werk: "De reis
van St. Brandaan". Entree € 7,--.
14
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grote passie van de heer Becking was tuinieren. Daar tussen de bloemen
en de planten, en de gewassen van de moestuin was de heer Becking
helemaal in zijn element. Regelmatig was hij ook op de schietbaan van
"Willem Alexander" met nog twee vrienden in de 'kelder' onder de roos
te vinden om de resultaten van de schutters te beoordelen. Daarnaast
bleef de natuur hem trekken en vooral na zijn pensionering heeft hij
samen met Dina vele fietstochtjes in de wijde omgeving gemaakt. De
slopende ziekte en het daarop volgende overlijden van dochter Gerry,
nu zeven jaar geleden, is voor Johan en Hanna een zware slag geweest.
Het verlies van een kind valt niet te verwerken. Dat blijft altijd een
wond in het hart, die men zijn leven lang meedraagt. Toch zijn zij er in
geslaagd dit een plaats in hun leven te geven.Verder hadden Johan en
Dina het samen goed en keken uit naar 16 juni aanstaande waarop zij 60
jaar getrouwd zouden zijn geweest. Het heeft niet zo mogen zijn.
Moge de Eeuwige zijn vrouw Hanna, Jo en Kees, Johan en Ria, Henk
en Caroline en de kleinkinderen kracht schenken bij het verwerken van
dit plotselinge verlies.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
Thans verblijven in het Slingelandziekenhuis te Doetinchem: Mw G.J.
Duitshof-Kolenbrander, Mw T.M. Hofs-Lammers en Hr B.J.
Remmelink. In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.A.
Duitshof; Hr G.J. Weikamp en Mw B.A.
Duitshof-Jolink. In verpleegtehuis 'de Ooiman' te
Doetinchem verblijft Mw H. KolenbranderHeusinkveld.
Voor alle duidelijkheid maakt ik u er op attent
dat in bovenstaande rubriek enkele namen, op
verzoek van hen die opgenomen zijn, ontbreken.
GEBOREN
De wind die fluistert zacht haar naam,
Wie luistert kan het horen,
Mijn zusje is geboren.
Danielle
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Op 4 januari 2002, Marco Kleinnibbelink, Inge Navis en Lisa;
Pelgrimstraat 28, 7011 BK Gaanderen (230822)
(Door een onzorgvuldigheid is dit bericht niet opgenomen geweest in de
Eendracht van januari, hiervoor onze verontschuldigingen)
VERANTWOORDING GIFTEN
De afgelopen maand mocht ik in ontvangst nemen: van Mw C. S.-K.
€ 10,-- en van Mw H. L.-A. € 20,--.
Voor deze giften onze hartelijke dank.
GELUKWENSEN
Dinsdag 19 februari waren 60 jaar getrouwd: De heer G.J. Grond en
mevrouw G.W. Grond-Jansen. Zij hebben deze prachtige mijlpaal op
gepaste wijze in de familiekring gevierd. Ik mocht daar even bij zijn om
namens onze geloofsgemeenschap de hartelijke gelukwensen over te
brengen.
BIJ DE DIENSTEN VAN MAART
Zondag 10 maart. Soms voelen wij ons lamgeslagen door wat anderen
volstrekt ten onrechte overkomt. Wat moeten we daarmee aan? De
moeite waard om daar even met elkaar over na te denken.
Zondag 17 maart gaat de overdenking over een interessante vraag of
vergeving wel rechtvaardig is. Op het eerste gezicht zegt men: Ja,
natuurlijk. Maar wanneer men de vraagstelling goed op zich laat
inwerken dan zitten er een aantal haken en ogen aan. Tevens mogen wij
in deze dienst dopen: 'Sophie Janelle' dochter van Sonja Gesink en
André Hendriksen en 'Tom' Hendrik
Adriaan zoon van Louis Bekker en
Gerrie Bekker-Goossens.
Zondag 24 maart is de
Palmpaasdienst, die dit keer wordt
opgeluisterd door ons koor: Ook
zullen enige jonge leden belijdenis
doen. Daarom heb ik als thema gekozen: 'Volwassen worden'. Wat is dat
8
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2. Mededelingen
3. Verslag ledenvergadering 2001
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslagen commissies en clubs
6. Financiële verantwoording 2001.
Deze ligt ter inzage bij de heer G.
Hengeveld vanaf 1 maart,
indien gewenst, telefonisch afspreken.
7. Verslag kascommissie
8. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Mw.G. ten
Brinke-Kuiperij, Mw.H.G. Kraan-Heinen en de heer G.J. Hobelman.
Door het bestuur wordt
voorgedragen: Mw.A. RuesinkWijnroks, Hr.H. Buenk en
Mw. E. Wennink.
- Pauze 9. Behandeling en vaststellen
begroting.
10. Rondvraag en sluiting.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN MAART
LEZING
Woendag 13 maart in de Grote zaal van de Eendracht lezing met als
thema 'Pontius Pilatus'. Zie hoofdartikel.
BIJEENKOMSTEN VAN VROUWENCLUB I
11 maart, 25 maart, 8 april, 25 april.
PROGRAMMA VAN VROUWENCLUB II
Donderdag 7 maart
Intra-tuin (‘s middags)
Donderdag 21 maart
Mevr. Ali Groot Nibbelink, lezing over
vrouwen van Benin.
Donderdag 4 april
Paastafel
Donderdag 18 april
lezen en handwerken.
Donderdag 2 mei
diner.
Eendracht - maart 2002
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Voor de tweede maal in enkele maanden werden wij met onze
huiscomputer getroffen door een heel vervelend 'virus' dat aan alle in
onze adreslijst voorkomende personen e-mails met dat virus ging
verzenden. We zaten er erg mee, maar uiteindelijk heeft Rinus Luijmes
ons hiervan kunnen verlossen. Ondertussen regende het bij ons e-mails
en telefoontjes van goede vrienden met de mededeling dat we een virus
aan het verspreiden waren. We
schaamden ons wel een beetje,
ondanks dat wij aan dit door een
zieke geest veroorzaakte ongemak
part noch deel hadden. Een
bijkomend plezierig effect was wel dat we op die manier even gezellig
contact hadden met onze vrienden en kennissen.
TENSLOTTE,
Zoals reeds aangekondigd in de 'Eendracht' van februari zijn wij 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 naar het secretariaat: Mw Willy
Nijhof (0315) 241206. 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, fijne
Paasdagen en hopelijk mag ik velen van u
begroeten in de Paasdienst.
Met een hartelijke groet aan u allen,
A.M.J. Meijer.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Uitnodiging voor de jaarvergadering op
donderdag 7 maart 2002 om
19.30 uur in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a.
Agenda:
1. Opening
12
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eigenlijk en waaraan meet men dit af ?’
(Witte) Donderdag 28 maart houden wij weer ons jaarlijks avondmaal.
Iedereen is hierbij welkom. Juist omdat wij dit slechts éénmaal per jaar
houden roep ik u op hieraan deel te nemen. Deze dienst duurt slechts
vijf en veertig minuten en is altijd fijn om mee te maken.
Zondag 31 maart is er onze Paasdienst. Hierin wil ik het even met u
hebben over hoe wij in deze tijd ons geloof in ons leven kunnen
inpassen.
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Op dit ogenblik zitten er op de Weth. Berkhoffschool en de
Essenkampschool een aantal getalenteerde dichteressen. Eén hiervan is
Wendy Duurland. Steeds produceert zij leuke gedichtjes. Vorig jaar,
even voor Pasen schreef zij het navolgende gedichtje:
Hoera! Het is Pasen
En met Pasen zijn er veel hazen.
Ik krijg van de paashaas een ei
En daarmee ben ik erg blij!

Tijdens de lessen laat ik zo nu en dan een klein stripverhaaltje zien met
de vraag of ze de betekenis ervan begrijpen. Zo liet ik onlangs bij de 6en 7- jarigen van de Berkhoffschool het hierbij afgedrukte
stripverhaaltje zien van "Linke Loetje" met de vraag wat de bedoeling
ervan was. Uit de antwoorden kon ik opmaken dat ze uitstekend
begrepen dat er eigenschappen zijn waaraan je zelf iets kunt veranderen
en andere eigenschappen die niet zo gemakkelijk te veranderen zijn. Ze
gaven er diverse voorbeelden bij, zoals Jeroen Barmentlo: "Ook aan
'koppigheid' kan je niets doen. Tjirk (bij navraag bleek dit de hond te
zijn) haalt ook steeds koffiezakjes uit de pedaalemmer en sleept die
9
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weg. We hebben hem al een paar keer
gestraft maar hij blijft het koppig
volhouden!
HOLLINGSTEDT
De 'Hollingstedtcommissie' heeft na
overleg met de vrienden uit
Hollingstedt definitief vastgesteld dat wij dit jaar in de week van 22 tot
en met 28 juli 2002 enkele dagen bij hen te gast zullen zijn. U kunt
uzelf of uw kind(eren) nu reeds als deelnemer opgeven bij Janny
Nijhof-Weggelaar (242059 of 244049)
DE BALK EN DE SPLINTER
Zaterdagmorgen 2 februari heb ook ik met veel plezier en aandacht naar
de plechtigheden en de festiviteiten rond het huwelijk van kroonprins
Willem Alexander en Prinses Máxima gekeken. Mijn indruk was dat
alle betrokkenen zich voorbeeldig gedroegen, dat de toespraak van
Burgemeester Cohen van hoog niveau was evenals de preek van Ds ter
Linden en dat verder de organisatie in alle opzichten klonk als een klok.
Een gebeurtenis die het resultaat is van misschien wel tienduizend
details die doordacht waren, voorbereid, in elkaar gepast en uitgevoerd
op een voortreffelijke manier. Er viel voor mijn gevoel absoluut niets op
af te dingen. Maar daarin heb ik mij weer vergist. Nog dezelfde dag en
de dagen daarna kwamen er allerlei figuren aan het woord die toch nog
kans zagen allerlei negatieve kanttekeningen bij deze gebeurtenis te
plaatsen.
En terwijl ik een van die criticasters, Max van Wezel, bezig hoorde met
zijn zure en misplaatste opmerkingen ging er door mij heen: "zou deze
man nu beseffen hoe zeer hij zichzelf te kijk zet met dit soort van
aanmerkingen?" Uit de psychologie is immers bekend dat mensen, die
altijd maar op zoek zijn naar (vermeende) foutjes bij anderen er
daarmee blijk van geven ernstig met zichzelf in de knoei te zitten. Een
uit het Hebreeuws afkomstige uitdrukking voor dit soort spijkers op
laag water zoeken is 'Kinnesinne'. In het Hebreeuws: kin'a sin'a, hetgeen
10
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betekent: haat en nijd.
Ik vond dan ook de opmerking van burgemeester Cohen, nadat van
Wezel hem had verweten teveel politiemannen te hebben ingezet, heel
goed geplaatst toen hij zei: "Ach mijnheer van Wezel, als ik te weinig
politiemannen had ingezet had u mij dàt weer verweten."
En Cohen gaf Max van Wezel aan het slot van het vraaggesprek
helemaal een prachtige draai om zijn oren door tot slot op te merken:
"Maar op de weersomstandigheden valt dacht ik door u toch niets aan te
merken?… die stonden ook zo in het draaiboek!"
ONBEDOELD EEN STERKE OPMERKING
Op maandagochtend 28 januari stond de heer C. Flore van de
Essenkampschool bij mij voor de deur met een groep jongelui van
groep 5. Zoals afgesproken zou ik ze onze kerk laten zien en er iets over
vertellen.
Ik begon natuurlijk met het glas-in-lood raam en vervolgens de rest van
de kerk. Natuurlijk moesten ze ook even bij het orgel kijken.
Ondertussen werden er goede vragen gesteld. Vervolgens liepen we nog
naar de kleine zalen en de grote zaal.
Nadat ze alles gezien hadden, alle vragen waren beantwoord en terug
liepen naar de ingang, kwam de heer Flore naar mij toe zei: "Er was er
een bij die de opmerking maakte: "Nou, er schuilt veel meer achter dit
kerkje dan ik gedacht had!"
Een ware opmerking waarvan het meisje of de jongen die hem
lanceerde waarschijnlijk de draagwijdte niet besefte. Maar het is wel
waar. Achter ons vrijzinnige gedachtegoed gaat een onuitputtelijke
wereld van godsdienstige, filosofische en psychologische ideeën schuil
die ons steeds weer kunnen inspireren en geestelijk verrijken. Wat mij
persoonlijk altijd hierbij het meest verbaast is dat de vrijzinnige kijk op
de werkelijkheid én dat wat er achter onze
werkelijkheid schuil gaat, altijd weer actueel en
dynamisch is.
WAAR EEN VIRUS TOCH NOG GOED VOOR KAN
ZIJN
Eendracht - maart 2002

11

