Maart 2003
Zondag
2 maart

Geen dienst.

Zondag
9 maart

10.00 uur ds. A.M.J. Meijer, thema: ‘Toch ik niet?’ bij
Marcus 14:17-27

Vrijdag
14 maart

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

Zondag
16 maart

10.00 uur ds. A.M.J. Meijer, thema: ‘Wie stelt de wet?’
bij Joh. 8: 1-11. Tevens doopdienst. Gedoopt zal worden: ’Emma Johanna’, dochter van Edwin en Mira Havekes-Jansen. Gelijktijdig zondagsschool in de kleine
zaal van de Eendracht. Na afloop is er in de Eendracht
koffie en limonade.
10.00 uur ds. A.M.J. Meijer, thema: ‘Traditie getrouw’,
bij Lucas 9:28b-36. Tijdens deze dienst: bevestiging
nieuw bestuurslid. Na afloop koffie.

Zondag
23 maart
Zondag
30 maart

10.00 uur: ds. J.B. van Heerde.

Zondag
6 april

9.45 uur NPB dienst in ‘den Es’ Mw. ds. Lidy Overmars-Groen.
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DE SCHATKAMER VAN HET LICHT
o luidt de titel van het onlangs verschenen boek van de heer
Johan Pameijer; een bekend publicist op het gebied van het
vroege Christendom en spiritualiteit. De vraag naar de zin
van de Christelijke rituelen leidde naar de inwijdingsmystiek van oude onvergankelijke mythen. De ziel, in een ver verleden uit het oerlicht in de duisternis van het materiële bestaan gevallen, zoekt haar
weg terug. Een van die wegen is het ritueel, zoals het door de eeuwen
door de katholieke kerken is behoed en waarvan door de protestantse
kerken belangrijke onderdelen in gemoderniseerde vorm zijn overgenomen. Helaas is de betekenis ervan grotendeels verloren geraakt en
de zin ervan ontgaat de mens van nu. De betekenis van al deze rituelen, opgedragen in een tempel die volgens het grondmodel van de
mens is ontworpen, bracht de auteur bij het miskende en soms omstreden Evangelie van de Pistis Sophia.(Pistis = geloof; Sophia = wijsheid; Een gnostisch werk uit de tweede eeuw na Christus, dat in de
18e eeuw weer gevonden werd, en dat de mens op de mogelijkheid
wil wijzen het persoonlijk contact tussen God en hemzelf te ontdekken. In dit boek wordt beschreven hoe de Pistis Sophia, het symbool
van de wereldziel, door aardse Archonten werd weggelokt uit de
schatkamer van het Licht en verloren dreigde te gaan in materiële
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duisternis. Met behulp van de Christus en door het zingen van dertien
boetezangen vindt de Pistis Sophia de lichtschat terug. Dit visionaire
verslag geeft inzicht in de weg van zelfinkeer en evolutie van elke individuele ziel en vormt de rode draad in zijn boek over de mystieke
grondslag van de kerkelijke rituelen. In de tempel, die de zevenvoudige afspiegeling is van de
innerlijke mens, worden de zeven sacramenten
gevierd, waarvan de vierde onze hoogst persoonlijke inwijdingsweg is. Zo kunnen bekende
Christelijke rituelen een verrassend perspectief
verlenen aan de ontplooiing van de verborgen
mogelijkheden in de ziel. Moedig verbindt de auteur deze ontwikkelingsweg met de chakra’s en de engelen en laat hij zien hoe elke godsdienstoefening in wezen een herhaling van het pad naar verlichting is,
waarbij in samenwerking met de lichtwerelden van de engelen achtereenvolgens alle chakra’s worden beroerd. Met zijn bevindingen wil de
heer Pameijer ons de diepere zin van ons rituele erfgoed teruggeven.
Op woensdag 12 maart komt de heer Johan M. Pameijer voor onze
geloofsgemeenschap over zijn ontdekkingen een voordracht houden.
De heer Pameijer is een goede 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 € 5,– inclusief koffie/thee.
Warm aanbevolen.

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
Thans verblijft in het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem: Mw. H.B.
Boesveld-Roenhorst. De heer H.J.R.W. Gussinklo-Diepenbroek die
aldaar afgelopen maand was opgenomen, is thans weer thuis. In de St.
Maartenskliniek te Nijmegen verblijft na een geslaagde operatie nu

Voorganger:
Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl
Secretariaat:
N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl
Beheer kerk en verenigingszalen:
B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85
Verenigingszaal:
“De Eendracht”, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
Administrateur:
Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl
Gironummer:
846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.
Bankrekeningen:
Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.
Website: www.xs4all.nl/~npb
E-mail-adres: npb@xs4all.nl
Vrouwenclubs:
Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,
Voor II: Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18
60+ Club:
Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl
Verzorging “Eendracht”:
Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl
Verzendklaar maken:
Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers en
D. ten Brinke-Rougoor.
Kopij adressen en redactie:
Rinus Luijmes (zie Verzorging “Eendracht”), ds. A.M.J. Meijer (zie Voorganger)
en Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH Harreveld,
(0315) 24 14 40, gussie@tref.nl
Leiding zondagsschool:
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Gwen Spaa, (0315) 24 29 18, johan-gwen@hetnet.nl
NPB-Koor secretariaat:
Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
Organist:
vacant
Autodienst:
zie: Secretariaat
Cassettedienst:
Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55
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KERK OPTIMAAL
De onderwerpen voor dit tweewekelijkse radioprogramma leest
u in de volgende uitgave.

KATTEBELLETJE
Ruum tien jaor hef e’daor e staon
Mooi op e’ poetst, wat kan ‘t toch raar gaon
Heel völle leden hebt laoten zien wat ze alzo kunt maken
Prachtige kaarten, met een verhaal die ieder mot raken.
Wat dachten jullie van tekeningen aquarellen zilversmeden
Verborgen talenten van onze leden
Holtsnijwerk, draaiwerk, beeldhouwen
Dat bunt de leden waor i’j op kunt bouwen
Al die verborgen talenten waor mot die no’w heer?
Met de kransen veur de kerst, de paoseier en zo meer.
Waor zol e now staon, onze vitrine?
Bi’j de schilder um te repareren misschien?
Dat scherm wat t’r now steed draagt aan onze hobby’s niks bi’j.
‘T zal wel uut China kommen denke wi’j
Daor zal wel gin mensen naor kommen kieken
Daor mo’j niet op rekkenen.
Dat hij in één keer bekekken.
Jammer.
Snik, Snik.

14

Eendracht - maart 2003

nog Mw. G.J. Duitshof-Kolenbrander.
In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr. H.A. Duitshof; Hr.
G.J. Weikamp en Mw. B.A. Duitshof-Jolink
GEBOREN
Blij en gelukkig met de geboorte, op 12 februari 2003, van hun dochter en zusje ‘Emma’
Juliët, zijn Jorien Mebelder & Eric de Bruijn
en Carlijn. Bonifaciusstraat 57, 7009 MS
Doetinchem (0314-327 617)
Op de kaart lazen wij nog de mooie woorden:
Jouw kleine handje houdt mijn vinger vast,
mooi toch dat zo’n vinger in jouw handje past.
Zij ontvangen onze hartelijke gelukwensen bij de geboorte van deze
tweede dochter.
VERANTWOORDING GIFTEN
De afgelopen maand mocht een van de bezoekdames in ontvangst nemen van: Mw. N.N. € 10,–. Voor deze gift onze hartelijke dank.
BIJ DE DIENSTEN VAN MAART
Zondag 9 maart. Soms doen wij, met de beste bedoelingen domme
dingen, waarmee we precies het omgekeerde bereiken dan we voor
ogen hadden. Hoe gaan we daarmee om?
Zondag 16 maart gaat de overdenking over een interessante vraag
welke wet we nu eigenlijk moeten volgen: de wet van het hart of de
soms ongenadige wet van de moraal. Tevens mogen wij in deze dienst
dopen: ‘Emma Johanna’ dochter van Edwin en Mira Havekes-Jansen.
Zondag 23 maart gaat de overdenking over een heel bijzondere spirituele gebeurtenis die naderhand van groot belang zal blijken te zijn.
We stuiten daarbij ook op de vraag of in de tijd van Jezus reïncarnatie
een aanvaarde gedachte was. Tijdens deze dienst ook danken wij het
Eendracht - maart 2003
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aftredende bestuurslid Mw. Anjo Gussinklo-Siebers en zal de installatie plaatsvinden van het nieuwe bestuurslid Mw. Dia Kleinnibbelinkter Maat.
Zondag 30 maart zal ds. J.B. van Heerde voorgaan.
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Een van de moeilijkste bijbelse begrippen om uit te leggen is wel “het
Koninkrijk der Hemelen”.
Dit begrip staat centraal in Jezus’ verkondiging en hij wordt niet moe
om steeds maar weer gelijkenissen te vertellen waarin hij de mensen
duidelijk probeert te maken wat hij daarmee bedoelt. Op de Weth.
Berkhoffschool was ik bezig met de gelijkenis van de arbeiders in de
wijngaard. In het werkboek dat ik hierbij gebruik stond een halve tekening van een paradijselijke toestand die door de jongelui moest
worden afgemaakt en ingekleurd. Bijvoorbeeld: lammetjes die met tijgers spelen en mensen die vrolijk zijn. Terwijl ze aan het tekenen waren probeerde ik ondertussen de kinderen nog nader uit te leggen wat
er met ‘het Koninkrijk der Hemelen’ wordt bedoeld. Als voorbeeld
riep ik het beeld op van de huiselijke kerstsfeer. Iedereen ziet er goed
gekleed uit, er zijn lekkere dingen te eten, iedereen is aardig tegen elkaar, kortom je bent gelukkig omdat de mensen waarvan je houdt ook
gelukkig zijn. Dus een toestand van liefde en geluk. Waarop Ella
Rijnsaardt antwoordde: “Dat is natuurlijk voor even wel prettig, maar
op de lange duur wel een beetje saai. Er gebeurt dan niets spannends.”
Ik stond weer eens perplex van haar. Een prachtige opmerking die me
weer eens aan het denken heeft gezet.
Tijdens de les aan de groepen 3 en 4 van dezelfde school was ik iets
aan het vertellen waarin het woord/begrip ‘oordeel’ voor kwam. Voor
alle zekerheid vroeg ik aan de kinderen: “Wat is een oordeel?”, waarop een van de meisjes antwoordde: “Een deel van het oor”.
4
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ACTIVITEITEN BIJ DE FEDERATIE VAN NED. HERVORMDE
GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK TE
VARSSEVELD
Woensdag 5 en 19 maart, 20.00 uur: “Bijbelkring”, in de Borch o.l.v.
Ds. T.L. Bakker. Contactpersonen zijn Gerry Raterink, tel. (0315)
242704 en Emmy Beenes, tel. (0315) 230630.
Donderdag 13 maart, 10.00 uur: “Ontmoeting rond de Bijbel”, in
vergaderzaal de Bettekamp o.l.v. de predikanten. Contactpersoon is
Christel Geurink, tel. (0315) 617611.
Twee avonden in maart (nog geen datum bekend), 20.00 uur: “De
Islam”, in de Borch, o.l.v. Ds. Van Heerde. Contactpersonen zijn
Sophie van Schaik, tel. (0315) 242374 en Emmy Beenes, tel. (0315)
230630.
AMNESTY INTERNATIONAL
Goed nieuws! In oktober 2002 hebben we geschreven voor Fabián
Obono uit Equatoriaal Guinee. In april 2002 werd Obono beschuldigd
van laster jegens het staatshoofd en na een oneerlijk proces veroordeeld tot 1 jaar cel. Hij werd geregeld gemarteld, met als gevolg gebroken polsen, waarvoor hij geen medische behandeling kreeg. Op 16
oktober werd hij vrijgelaten! In maart kunnen we schrijven voor de
volgende gevallen. De eerste brief gaat naar Indonesië. In december
2000 werd een student in Papoea (Irian Jaya) doodgeschoten door de
politie. De verdachten lopen nog vrij rond! Er wordt gevraagd om een
eerlijke berechting van de schuldigen.
De tweede brief gaat naar de Russische Federatie waar 5 studenten
gevangen zitten en gemarteld worden na een oneerlijk proces. Er
wordt aangedrongen op een nieuw en eerlijk proces.
De derde brief is bestemd voor de president van de Malediven. Hier
zijn , voor het uitdragen van een eigen mening, 4 mensen gevangen
gezet. Gevraagd wordt ze na een eerlijk proces vrij te laten.
Wilt u mee schrijven, bel dan 617393 of 243077.
Eendracht - maart 2003
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Afd. Aalten; kerken en verenigingszaal: Prinsenstraat 27.
Dinxperlo: kerk: Wilhelminastraat 13.
Afd. Zelhem: kerk en verenigingszaal: Piersonstraat 4

GEMEENTEAVOND
De commissie nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond
op dinsdag 11 maart a.s. aanvang 20.00 uur
Opgevoerd zal worden het toneelstuk “Engeltje” gespeeld door de
toneelvereniging uit Sinderen.
Korte inhoud:
Engeltje is een humoristisch verhaal waarvan Toon Hermans gezegd zou kunnen hebben, “Allemaal onzin beste mensen”. “Lach
er maar om”. Om de perikelen van een jonge boer, die onder de
plak zit van zijn huishoudster, die hem nog de luiers heeft omgedaan.
Hij dreigt verstrikt te raken in diverse klemmen, die voor hem zijn
uitgezet. Doch door de slimme manoeuvres van diezelfde huishoudster belandt de jonge kerel toch in het juiste huwelijksbootje.
En dan is er nog Joost, de knecht, die met zijn clandestiene jeneverstokerij, oorzaak wordt van heel wat malle situaties.
Rolverdeling:
Nelis Dorenbos, boer
Joost Spinner, zijn knecht
Tonia Krabbenbeek, huishoudster
Saartje, nichtje van Tonia
Vroman, de wachtmeester
Katja, zuster van Vroman
Regisseur
Souffleur
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Johnny Wildenbeest
Joop Lammers
Ciska Wynia
Hanny Scholten
Henk Hengeveld
Tine Maatman
Bernhard Prange
Jeroen Gesink
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TUSSEN ANGST EN BEVEN
Zo voelen wij ons op dit moment. Is een oorlog in Irak onafwendbaar
of gebeuren er toch nog dingen die deze strijd kunnen voorkomen?
We weten het niet, maar vrezen het ergste. Tijdens de eerste oorlog tegen Irak was het motief duidelijk. Sadam Hoessein had een kleine
buurstaat (Koeweit) met geweld bezet. Het was dus gerechtvaardigd
om dit land te bevrijden en Irak sancties op te leggen. Het dilemma
waar we thans mee zitten is, zijn er redenen genoeg om Sadam Hoessein en zijn kliek met zoveel geweld en verlies aan mensenlevens aan
te pakken? Calvijn vond tirannenmoord gerechtvaardigd en ik kan
hem daarin volgen, omdat dit de levens van veel onschuldige mensen
kan sparen. Maar het krioelt in deze wereld nog van de totalitaire regimes en ik geloof niet dat het op onze (de westerse) weg ligt om deze
allemaal met geweld op te ruimen. Meestal zie je vroeg of laat dat deze regimes instorten en er een liberaler bestuur aan de macht komt.
Een beetje druk van buiten kan daarbij geen kwaad, maar wat er zich
nu voordoet is buitenproportioneel en maakt geweld bijna onvermijdelijk. Wij kunnen niet meer doen dan om wijsheid bidden voor allen
die zich inspannen om de op handen zijnde strijd nog af te wenden en
de Almachtige vragen aan allen die deze oorlog toch willen doorzetten het inzicht te schenken dat het eervoller is een oorlog te voorkomen dan er een te voeren.
LANDELIJKE VRIJZINNIGE BERAADDAG
Deze vindt plaats in Amsterdam op zaterdag 5 april a.s. Mocht u hiervoor belangstelling hebben gelieve u even met mij contact op te nemen. Ik beschik over het programma, tel. 242080.
TENSLOTTE,
Mijn vrouw en ik zijn de laatste dagen van februari en de eerste dagen
van maart even weg om er daarna weer met frisse moed tegenaan te
gaan. Vervanging is geregeld. Bij dringende aangelegenheden gelieve
Eendracht - maart 2003
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u te bellen naar het secretariaat: Mw. Willy Nijhof (0315) 241206. In
geval van ziekte of ziekenhuisopname: Mw. Angelique Niks-van Oosten (0315) 241080. Dit weekje voorjaarsverlof wordt altijd al een jaar
van tevoren door mij vastgesteld. Toevallig vindt net in deze periode
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.
OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN MAART
BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS
Vrouwenclub I komt bijeen op 10 maart en 24 maart. Vrouwenclub II
komt bijeen op 13 maart voor een knutsel-avond en op 27 maart wordt
er voorgelezen.

LEZINGEN VOORJAAR 2003
Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht",
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.
De toegangsprijs is € 5,00 inclusief koffie en thee.

Dinsdag
11 maart

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

Woensdag
12 maart

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

ALLEEN ZIJN
Alleen zijn betekent niet ‘eenzaam’
Alleen zijn geldt niet als een straf,
Alleen zijn met mooie gedachten.
Gedachten neemt niemand je af.
Alleen zijn met dierbare doden.
Alleen met herinnering.
Aan tijden die lang reeds voorbij zijn,
En alles wat kwam en wat ging.
Alleen, ongestoord in je kamer.
De dingen van trouw om je heen.
Een rustig en zuiver geweten.
Dan ben je gelukkig, al is het alleen.
Wie zó het alleen zijn kan dragen
Wie zó zich verzoent met zijn lot,
Die spreekt niet van eenzame dagen,
Maar leeft in vertrouwen op God.

40 JAAR VROUWENCLUB II
Op 16 januari vierde de vrouwenclub II haar 40-jarig bestaan. Dit
jubileum werd in clubverband gevierd. 40 Jaar geleden werd deze
vrouwenclub opgericht
door mevrouw Bosch
(echtgenote van Ds.
Bosch). Op dit moment
zijn er 17 dames lid,
hiervan zijn er vier al
sinds de oprichting lid.
Het zijn: Daatje ten
Brinke- Smits, Janet
Kwak- Vossers, Dinie ten
Brinke-Rougoor en Mientje Radstake-Wisselink.
Deze dames zijn in het

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.
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D. den Drijver.
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liet schijnen begon met ons er op te wijzen dat het verslaafd zijn aan
genotsmiddelen een kwaal van alle tijden is en bovendien sterk cultureel bepaald. Wat in het ene land als een misdaad wordt gezien is in
een ander land de gewoonste zaak van de wereld. Een zekere relativering is derhalve bij de kijk op dit probleem wel geboden. Niettemin is
iedereen die verslaafd is, geen meester meer over zichzelf en vormt
hij of zij in veel gevallen een gevaar voor zichzelf en soms zelfs voor
zijn of haar omgeving. Verslaving kent vele oorzaken, maar een van
de meest voorkomende is dat iemand uit zijn of haar sociale context
valt. Bijvoorbeeld door niet te worden geaccepteerd door zijn omgeving, relatieproblemen, werkloosheid of niet meer tegen de maatschappelijke belasting te zijn opgewassen. De methoden die zijn stichting ‘Arta’ aanwendt om verslaafden weer sociaal op het goede pad te
krijgen zijn er op gebaseerd het gevoel van eigenwaarde van de hulpvrager te versterken. Voorwaarde is wel dat men gemotiveerd is.
Daarna volgt een inventarisatie van de oorzaak en vervolgens een tamelijk harde training waarbij centraal staat het opbouwen van een
nieuwe persoonlijke kijk op het leven en het weer opbouwen van het
verantwoordelijkheidsbesef en het weer leren omgaan met de eigen
vrijheid. Hierbij speelt het zelf opstellen van de eigen normen en
waarde een belangrijke rol. Men moet leren begrijpen dat de grote leider in jezelf zit. De behandeling is derhalve sterk individueel gericht.
De heer ter Haar durfde te stellen dat dankzij deze methode, die op
antroposofische denkbeelden is gebaseerd, vijftig procent van de in
behandeling genomen mensen voorgoed van hun verslaving verlost
zijn. Een buitengewoon hoog percentage. Niet onvermeld wil ik hierbij laten dat de heer ter Haar een begenadigd spreker was die zijn onderwerp helder wist toe te lichten. Jammer dat zo weinigen de moeite
hebben genomen zich door deze deskundige te laten voorlichten over
een onderwerp waar iedereen op een of andere wijze mee geconfronteerd wordt.

zonnetje gezet. Ze ontvangen uit handen van de voorzitster mevrouw
Jansen een bloemetje. Aan mevrouw Bosch werd tijdens een bezoekje
een plant overhandigd, wat zij erg op prijs stelde.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Onze clubavonden zijn één
maal in de veertien dagen op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00
uur.

10
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60+CLUB
Dinsdag 11 maart komt onze 60+ club weer bijeen in De Eendracht
om 14.30 uur.
Deze keer zal de heer A. Konink uit Slangenburg ons iets vertellen
over de molen ‘de Engel’ te Varsseveld. De heer Konink is de eerste
molenaar. Hij vertelt ons over het ontstaan van deze molen en zijn
werk als molenaar. Na de pauze vertoont hij een videofilm. Schrikt u
niet, deze keer zal alles goed verlopen met de video. We hopen dat u
met velen komt op deze interessante en gezellige middag. De koffie of
thee staat voor u klaar. Tot ziens op 11 maart!
Commissie 60+
Agenda:
8 april
Irma ten Brinke: Openbare zangles
13 mei
I.V.N. diaserie en film over het landgoed “Het Landfort”.
LEZINGENCYCLUS ‘FAUST’
Op maandag 10 maart en maandag 24 maart vinden de laatste lezingen plaats door mevrouw ds. E. Laman Trip- Klein Starink in het kader van haar prachtige lezingencyclus over de ‘Faust’ van Goethe.
Kleine zaal.
LEZING
Woensdag 12 maart in de Grote zaal van de Eendracht lezing met als
thema ‘De schatkamer van het licht’
Zie hoofdartikel.
7

VAN DE ZONDAGSSCHOOL
Als dit stukje gelezen wordt, is het alweer (bijna) maart. Na een fijne
kinderkerstdienst hebben we alweer twee keer zondagsschool gehad.
In januari zijn er weer 4 nieuwe kinderen begonnen. We zitten nu op
17 kinderen ! Hartstikke mooi.
We hebben het met de kinderen gehad over de Ark van Noach en de
toren van Babel.
Nog één keer zondagsschool in maart en de keer daarna is het alweer
palmpasen. Dit wordt deze keer anders dan anders., maar het traditionele palmpasenstokken maken blijft ook. De kinderen kunnen zich
hiervoor opgeven bij het bestuur. De kinderen van de zondagsschool
doen automatisch mee en hoeven zich niet op te geven.
Dan is het alweer mei. Deze maand zal op 18 mei de kinderdienst
worden gehouden. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.
Op 22 juni zal dan de feestelijke afsluiting zijn voor de kinderen en
leidsters van de zondagsschool. Dit zal voor Gwen de laatste keer
zijn, want zij wil het even iets rustiger aan doen. Dat vinden we jammer, maar we kunnen het wel begrijpen.
Dan gaan we in september weer van start met misschien nog wel meer
nieuwe kinderen. Ons zaaltje wordt bijna te klein, maar dat hebben we
er graag voor over.
Erna Wolsink
PALMPASEN ONTBIJT
13 April om 9.00 in de Eendracht.
Hierbij nodigt de zondagsschool
en het bestuur u uit voor een gezamenlijk ontbijt dat begint om 9.00
uur in de Eendracht. Hierna, om 10.00 uur zal er een kerkdienst zijn
en de kinderen gaan palmpaasstokken maken. Na de dienst is er koffiedrinken en een demonstratie van de gemaakte stokken. Kosten € 3.
Opgave voor deelname graag voor 11 april bij W. Nijhof tel. (0315)
24 12 06 of bij voorafgaande kerkbezoeken voor of na de dienst.
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60+CLUB
Verslag bijeenkomst 11 februari.
Ruim 40 personen waren deze middag naar de Eendracht gekomen
voor de nostalgische (video)film welke in 1962 in opdracht van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Varsseveld werd gemaakt.
Vol verwachting. Helaas pakte één en ander wat anders uit! Of het nu
kwam door de niet optimale kwaliteit van de videobanden, de aanwezige apparatuur of dat domweg één of ander technisch duveltje ons
parten speelde, we zullen het wel nooit weten, maar het is een feit dat
we weinig nostalgische beelden hebben kunnen zien. Dankzij een inderhaast opgehaald tweede, draagbaar televisietoestel, en de enorme
inspanningen van Ben Kraan konden we toch ten lange leste nog een
paar opnames waarnemen. Zo zagen we nog de presentatie van de diverse verenigingen in optocht voorbij komen, waren enkele vaak
reeds overleden plaatsgenoten duidelijk in beeld en kregen we nog
beelden te zien hoe indertijd de was werd gedaan door de toenmalige
vrouw des huizes. Ook het werken op de akkers zag er wel heel anders uit dan heden ten dage. Jammer dat deze middag zo is verlopen.
Aan de inspanningen van de 60+club-commissie en technisch man
Ben Kraan heeft het niet gelegen dat deze film letterlijk de mist in is
gegaan. We houden het maar op overmacht.
In haar slotwoord bedankte Jannie iedereen voor de komst en beloofde er alles aan te zullen doen om in de toekomst deze toch zeker bijzondere film nog een keer te kunnen vertonen. Al met al was het zeker wel een gezellige bijeenkomst en we hopen dat de grote belangstelling voor deze middagen zich in de toekomst mag voortzetten.
Niet alleen het gebodene is van belang, maar ook het contact met elkaar speelt een belangrijke rol in de 60+club.
GENEZEN VAN MENSEN DIE AAN
DRUGS VERSLAAFD ZIJN
De heer Jaap ter Haar, die 13 februari j.l over dit onderwerp zijn licht
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