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Maak van je leven een huis, waarin je hart kan wonen. 
 
De viering van 9 februari ging over verhalen. ‘Huis van Verhalen’ was 
toen het thema. Dit stukje is gebaseerd op die viering. 

 
Ieder mens draagt vele verhalen met 
en in zich mee, die samen je le-
vensverhaal vormen. Het zijn de 
kleine verhaaltjes van de dagelijkse 
dingen. De prachtige verhalen en 
anekdotes over de hoogtepunten die 
een leven kent. Verhalen die gaan 
over onze moeilijke momenten, de 
zwarte bladzijdes. En tenslotte iets 
wat ik het ‘heilig schriftje’ heb 
genemd. 
 

Toch zijn we meer dan een ‘bundeltje verhalen’, ze vormen ons huis. 
We bouwen allemaal ons eigen huis van verhalen, waar we in wonen. 
Waar we thuis kunnen komen. Een huis waarvan de deur soms wagen-
wijd openstaat voor anderen, of om zelf door te gaan om de wereld in te 
gaan, een huis waar je soms de deur dicht laat om bij jezelf te zijn. Een 
huis waar je af en toe uitgaat, om de wereld in te gaan, om verhalen te 
delen. En soms, soms is je huis niet meer je thuis, in dat geval zal je 
naar buiten ‘moeten’ gaan, op zoek naar een ander onderdak. 
 

Want je thuis voelen bij jezelf en bij je eigen verhaal is belangrijk. Ook 
(of misschien wel juist) in het dagelijks leven, als er weinig spectacu-
laire dingen gebeuren. Wat heb je vandaag gedaan? Paste het echt in 
jouw verhaal, of speelde je eigenlijk met name een rol in het verhaal van 
iemand anders? Wat is het meest waardevolle (voor jezelf!) wat je deze 
week gedaan hebt? Misschien tijd genomen om een mooi boek uit te 
lezen. Of genoten van de sneeuwklokjes in de tuin. Eindelijk degene 
gebeld die al zolang in je hoofd zat. 
 

En misschien gebeurde er deze week wel iets wat echt een hoogtepunt 
was. Een (klein)kind geboren, een goede uitslag, een nieuwe liefde of 
juist een huwelijksjubileum. 
Die grote belangrijke gebeurtenissen die je bijblijven. Misschien niet 
deze week gebeurd, maar in ieder leven zitten ze. 



 

4 

En zo hebben wij herinneringen van mooie momenten, waarvan de 
plaatjes in je hoofd zitten. 
Herinneringen als ijkpunten in de tijd. 
Dierbare herinneringen. Fijn ook om samen op te halen. ‘Weet je nog?‘ 
 

Het zijn ook herinneringen die je kunnen helpen, op momenten dat je je 
alleen voelt, of verdrietig; mooie herinneringen, als proviand voor 
slechte tijden. 
Bijvoorbeeld als iemand overlijdt en wij als achterblijvers iemand weer 
kunnen oproepen in verhalen. Verhalen die juist ook op zo’n verdrietig 
moment, zo fijn zijn om weer te vertellen. Van die momenten dat het 
leven een feest is, een geschenk. Bij de een zijn dat er velen geweest, bij 
de ander een paar. Ze vormen een mooie, vrolijke pagina in het boek 
van uw leven, waar we van mogen genieten. 
 

Toch weten we allemaal maar al te goed, het leven, herinneringen 
brengen een lach …. en een traan.     
Een traan om wat verloren ging, of om wat er niet was, of mis ging. 
Die andere kant. Die zwarte bladzijde in ons leven. 
 

Een bladzijde die we het liefst zouden willen overslaan, vergeten, of uit 
willen scheuren. 
Toch weten we allemaal dat die pagina onderdeel is van het hele ver-
haal. Ook de pijn/verdriet/spijt zijn een onderdeel van ons verhaal. 
 

We zeggen vaak: het mag er zijn. Maar daarmee is het niet minder ver-
drietig of spijtig. 
We hoeven en kunnen dat niet op te lossen. Het zijn de hoofdstukken 
die wel deel uitmaken van ons verhaal en alleen daarom al af en toe mo-
gen klinken, verteld mogen worden. Omdat verhalen het nodig hebben 
om verteld te worden. 
In het zoeken naar heelheid, kunnen we niet aan de gebrokenheid voor-
bij gaan.   
Durven wij het aan om die bladzijde af en toe op te slaan? Door de pijn 
heen te gaan? 
 

En durven we ook, op enig moment, dan weer om te slaan en verder te 
gaan? 
Want net zomin als we er aan voorbij kunnen gaan, hoeven we er door 
te vergaan, aan ten onder te gaan. Omdat ook dit niet het hele verhaal is. 
Ooit las ik zo mooi bovenaan een rouwadvertentie: 
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 Door de tranen van dit uur, 
 sluipt de glimlach van de herinnering. 
Dat idee. 
Het idee dat ondanks alles, jouw verhaal daar niet stopt. Dat het mo-
gelijk is dat een volgende pagina, een volgend hoofdstuk heel anders 
van kleur is dan dat zwart. 
Die zwarte bladzijde: Je kunt er niet aan voorbij gaan, het is er, dus mag 
bestaan, 
zoals je ook, op jouw moment, mag omslaan. 
 

En soms hebben we daar de kracht niet voor, of de moed. Want omslaan 
betekent ook verder gaan. En soms weet je niet goed hoe dat dan moet; 
zonder haar of hem, na die vreselijke gebeurtenis, met alles wat nu zo 
anders is..... 
 

En toch kan het zijn, ondanks alles, dat het er opeens weer is: 
Dat je weer een vogel hoort zingen. 
Dat je de zon weer voelt op je huid.            
Of zomaar wat neuriet, in de lach schiet. 
Je dacht dat het niet meer kon en plotseling is het er. 
 

Alsof je wordt opgetild, weer op je voeten wordt gezet. 
 

En dan blijkt jouw verhaal een co-auteur te hebben. 
Je schrijft het niet alleen. 
 

Want we hebben nog allemaal iets, 
naast de verhalen van ons dagelijks 
leven, de hoogte- en de dieptepunten.  
Iets dat ik het ‘heilig schriftje’ heb 
genoemd. Want het is geen boek van 
een kerk of een geloof, maar jouw  
eigen ‘schriftje’. Wat je, gedurende je 
leven, vult met wat je inspiratie geeft, 
voedsel voor onderweg. Misschien 
een mooie tekst, een bijbelverhaal, 
een stuk muziek wat troost of be-
moedigd. Met mensen wellicht, die je weer perspectief geven. Het kan 
woordeloos zijn en gestalte krijgen in kunst, natuur, alles waar jij      
geraakt wordt. 
Een schriftje ook waar we in opslaan wat ons heilig is. Waar we aan 
vast willen houden, niet willen verliezen. 
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Een belangrijk hoofdstuk in dat levensverhaal van jou, als mens. Vol-
strekt uniek. Met jouw bronnen van inspiratie. 
Het heilig schriftje, je blijft verzamelen. Sommige woorden verliezen 
betekenis. Niet statisch. Vertaald in alle talen. De taal van je hart. 
Het heilig schriftje is geschreven in de taal van je hart. 
Dat is de onderstroom, die altijd meedoet, in alle verhalen. Onder het 
leven iedere dag, bij ieder hoogte en dieptepunt, doet die onderstroom 
mee. 
Zelfs als we er soms niet bij kunnen, ook dan is het er. 
 

Want het getuigt, in onze eigen woorden, van iets/iemand die onze 
woorden te boven gaat. De co-auteur. 
En zelfs als je leven hier ten einde is, is je verhaal niet ten einde, want 
jouw verhaal is een deel van het grote, oneindige verhaal. Dat altijd 
door gaat. 
 

Jouw Huis van Verhalen; dat staat op de aarde en reikt naar de hemel, 
waar jouw verhalen en dat Grote Verhaal samen komen. 
 

Nicoline 
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Van de bestuurstafel  

Vrijwilligersmiddag 
Vrijdag 7 februari werd onze vrijwilligersavond gehouden in combinatie 
met Vrij….én Zo! 
We mochten ons verheugen op veel vrijwilligers. 
Vooraf een kopje koffie en natuurlijk een dankwoord voor iedereen. 
Hierbij benadrukken we nog even dat een woord van dank ook gaat naar 
de vrijwilligers die er om wat voor reden dan ook niet bij konden zijn. 

Er waren twee prachtige taarten 
waarvan iedereen in de pauze 
een stukje kreeg, tot grote ver-
rassing van de ‘gewone’ bezoe-
kers. Én een advocaatje. 
Het was een enorm gezellige 
avond, vooral ook door het op-
treden van duo ‘Nootmuskaat’. 
Oude herkenbare liedjes kwa-
men voorbij met een praatje 
tussendoor. Er werd zelfs nog 
gedanst! 

Na afloop bleef een aantal mensen nog gezellig na met een drankje. 
Een geslaagde avond!! 
 
Samenstellen Eendracht 
Dan het volgende: Er is nog niemand gevonden die onze Eendracht in 
elkaar gaat zetten. 
Een maandelijks terugkerend gebeuren dat via een speciaal programma 
op de computer gedaan moet worden. 
Handigheid met de computer is wel gewenst hierbij. 
Zoals in de vorige Eendracht geschreven, moest Truus Rottink er van-
wege gezondheidsredenen mee stoppen. 
Op dit moment wordt het gedaan door Jan Meerdink, onze tijdelijke pen-
ningmeester. 
We zijn Jan enorm erkentelijk dat hij dit alles voor ons wil doen. 
Maar……het is tijdelijk. Graag zouden we iemand vinden die het op 
zich wil gaan nemen. 
Bent u zelf zo iemand, of weet u iemand die het zou kunnen/willen, laat 
het ons dan weten. 
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Kantoor en Kleine zaal 
Het kantoor en de Kleine zaal zijn opgeknapt. 
Bertie Rusink en Johan Hesselink hebben laminaat gelegd. 
Er is een paar dagen hard gewerkt en het resultaat mag er zijn! 
Met grote dank aan beide heren. 
En natuurlijk ook aan de mensen die meegeholpen hebben het kantoor 
en de Kleine zaal leeg te ruimen en weer in te ruimen. 
 
Beleidsplan 
Het beleidsplan zoals is voorgelegd in de ledenvergadering op 8 decem-
ber 2019 is aangepast. 
De opmerkingen die gemaakt zijn, zijn verwerkt in het plan. 
Het wordt in de ledenvergadering op 30 maart weer aan u voorgelegd 
ter goedkeuring. 
U kunt het aangepaste beleidsplan opvragen bij de secretaris, Johannes 
van der Laan. 
 

Van de penningmeester 
 

Giften 
In de maand januari werd via een bezoekdame een 
gift ontvangen van € 20,00 .  
 
Contributie 
In de maand maart zal de incasso van de contributie plaatsvinden. 
Degene die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgege-
ven ontvangen in maart de contributienota met het verzoek deze binnen 
een maand te voldoen. 
 

Voorjaarsschoonmaak   
 

Op vrijdag 3 april willen we weer onze 
gebouwen en ruimtes een schoonmaak-
beurt geven. Wij willen daarbij graag van 
u hulp ontvangen. Wij beginnen ‘s mor-
gens om 9.00 uur. Een ieder die tijd en 
zin heeft, mag ons komen helpen; graag 
emmer, spons en  zeem meebrengen om 
de boel een goede beurt te geven en op te 
frissen.  
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Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van de 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o. 

op maandag 30 maart 2020 
in de verenigingszaal van Vrijzinnig Centrum de Eendracht 

Ingang Beatrixstraat 1a te Varsseveld 
Aanvang 19.30 uur 

 
Agenda 
 

1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vergadering 

van 8 december 2019 
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 
5. Jaarverslag 2019 
6. Financieel verslag 2019 
7. Verslag kascommissie 
8. Goedkeuren en vaststellen financieel verslag 2019 
9. Begroting 2020 en voorlopige begroting 2021 
10. Benoeming nieuwe kascommissie. 
11. Vaststellen contributie 
12. Bestuursverkiezing 
  Aftredend en herkiesbaar is Dhr. J. van der Laan. 
  N.B. Een lid dat voor een vacature één of meer (tegen)

kandidaten wenst voor te dragen dient dit voor aanvang van de 
vergadering schriftelijk ter kennis te brengen aan het bestuur, 
vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betref-
fende kandidaat. 

13. Vaststellen beleidsplan. 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

 
Na afloop van de vergadering is er voor iedereen gelegenheid onder het 
genot van een drankje nog even na te praten. 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vrij-
zinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o. gehouden op 
zondag 8 december 2019 in her Vrijzinnig Centrum De 
Eendracht te Varsseveld 
 

De presentielijst is getekend door .. leden. 
 

1.Opening 
    De voorzitter, Els Venneker, heet iedereen hartelijk welkom. Zij 

maakt melding van haar bliksemcarrière. Gelukkig is Marian Kolk-
man deze ochtend ook weer aanwezig. Els doet nog een keer een drin-
gende oproep voor nieuwe bestuurders. 

 

2. Vaststellen van de agenda 
    Geen aanpassingen 
 

3. Goedkeuren en vaststellen van de notulen van de vergadering van 
25 maart 2019 

    Deze notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
    Kerstkaart Marion 
 

5. Beleidsplan 2019-2023 Uitleg 
    Opmerkingen die zijn gemaakt over het concept hebben betrekking 

op: 
    Er wordt over pastorale zorg niets vermeld. 
    De rol en de bijdrage van de afzonderlijke groepen wordt gemist. 
    De financiële onderbouwing van de activiteiten ontbreekt. 
    De oecumenische werkgroep en haar rol wordt niet benoemd. 
    De naam van het beleidsplan -Bruggen bouwen- is niet op z’n plaats. 
    De woordkeuze van ”ieder mens is een vrij en zinvol wezen” is niet 

juist. 
    De zinsnede, ”we willen bereiken dat ieder mens (in de loop van zijn 

leven) ontdekt wie hij ten diepste is”, is een zeer treffende zin. 
    Het woord God komt niet terug in het beleidsplan. Bezwaarlijk? 
    Er wordt niets over de jeugd gezegd. 
 

    De komende maanden wordt het beleidsplan naar aanleiding van deze 
opmerkingen verder uitgewerkt. De definitieve versie wordt in de 
jaarvergadering van maart 2020 aangeboden en in stemming ge-
bracht. 
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6. Stemming beleidsplan 
    Zie notulen punt 5 
 

7. Afscheid Tonnie Kraan 
    Johannes spreekt Tonnie toe. Er wordt teruggekeken over de be-

stuursperiode van Tonnie en de rol die Tonnie hierin heeft gespeeld. 
Met applaus wordt van Tonnie afscheid genomen. 

   Tonnie blijft beschikbaar als vraagbaak voor het bestuur en voor ove-
rige activiteiten. 

 

8. Rondvraag 
    Hierin komen de volgende zaken aan de orde:  
    Er bestaat over de voortzetting van de dinsdagtafel  twijfel. 
    Zouden “vrienden van” een grotere rol kunnen spelen. 
    Gebruik statutaire naam i.p.v. allerlei andere namen zoals ’t Witte 

Kerkje. 
    Najaarsvergadering gebruiken voor presentatie jaarplan als onderdeel 

van beleidsplan. 
    Viering(1 x p.j.) voor kinderen 
    Oudejaarsviering wordt gemist. 
   Bij entreeheffing graag een onderscheid tussen lid en geen lid. 
   De entree ( 8,- Euro) zou hoger kunnen. 
   Is er een website in ontwikkeling voor Vrijzinnigen Oost Nederland? 
   Bedankje van de leden van Sinderen voor adventsbundel

(seniorengeschenk). 
    
   Tijdens de rondvraag komt Maarten nog met een prachtig ge-

schenk( een bijbel) voor Tonnie. 
 
 Hiermee sluit de voorzitter de vergadering. Diverse mensen maken 

nog gebruik van de gelegenheid om Tonnie persoonlijk te bedanken. 
 
 
Els Venneker                                                             J. van der Laan 
Voorzitter                                                                  Notulist 
 
 

 



 

12 

JAARVERSLAG 2019 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap afdeling Varsseveld e.o. 

 
Het jaar waarin onze afdeling 146 jaar bestaat. 
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap afdeling Varsseveld en omstreken 
telde op 1 januari 2019 292 leden. Per 31 december waren dat nog 279 
leden. De vereniging telt voorts per 31 december  
29 “Vrienden” (begunstigers).  
In 2019 zijn 12 leden overleden en hebben 3 leden hun lidmaatschap op-
gezegd. We mochten 2 nieuwe leden begroeten. 
Ook hebben we nog 9 abonnees op de Eendracht. 
   
Vieringen 
In totaal waren er 20 vieringen in Vrijzinnig Centrum de Eendracht en 
een Buitendienst bij Koffieboerderij  Grootnibbelink.  
In de herdenkingsviering op 24 november zijn Nicoline en Marchel ge-
zamenlijk voorgegaan.  
Op 24 maart hebben Helene Westerik en Nicoline een gezamenlijke vie-
ring verzorgd in de Henricuskapel in Rijssen 
Op zondag 25 augustus hebben we gewandeld. Het vertrekpunt was het 
woonhuis van de familie te Kloeze aan de Pasdijk in Aalten. 
Namens de NPB werd vier maal voorgegaan in Den Es en werd er zes-
maal een weeksluiting in Zorgcentrum De Bettekamp verzorgd. 
Op 31 december was er ’s middags gelegenheid deel te nemen aan de 
“Wereldvrede meditatie” bijeenkomst. Daarnaast waren er nog 8 medita-
tievieringen.  
Onze voorgangers werkten mee aan de oecumenische vieringen: zoals de 
oecumenische Gebedsdienst, de bezinningsdienst  en de Vredesdienst. 
In totaal hebben 4 gastpredikanten hun bijdrage geleverd aan de vierin-
gen binnen de afdeling en wel Jan Rigterink, Harm Knoop, Ivo de Jong 
en Hans le Grand. 
De kerk- en verenigingszalen werden ook dit jaar weer door de dames 
van de  bloemen commissie opgefleurd met verse bloemen, soms uit ei-
gen tuin, maar altijd sfeervol en passend bij de activiteiten en/of feestda-
gen. Dit lokte menig positieve reactie uit bij de bezoekers van ons Vrij-
zinnig Centrum. 
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Bestuur 
Het bestuur kwam in totaal 16 maal in vergadering bijeen.  Er werden 
twee ledenvergaderingen gehouden en wel op 25 maart  en 8 december. 
In de algemene vergadering van 25 maart is de heer A.Kraan aftredend 
en niet herkiesbaar. Aangezien nog niet in zijn opvolging is voorzien 
blijft Tonnie zo lang dit nodig is aan als bestuurslid. 
Voorafgaand aan de viering van 23 juni is aan de leden gevraagd in te 
stemmen met de benoeming als algemeen bestuurslid van Els Venneker. 
In de laatste week van juni hebben de overige bestuursleden aan Els ge-
vraagd om voorzitter te worden. Hiermee heeft ze ingestemd. Daardoor 
kon in de ledenvergadering van 8 december Tonnie Kraan alsnog terug-
treden als bestuurslid. 
In verband met persoonlijke omstandigheden heeft Marian Kolkman 
haar werkzaamheden als penningmeester vanaf 21 augustus neergelegd. 
Gelukkig wil Jan Meerdink haar tijdelijk vervangen. 
 

Ook bezocht een bestuurlijke afvaardiging de landelijke Algemene Le-
denvergaderingen alsmede de door het landelijk bestuur georganiseerde 
regionale vergadering zoals o.a. de voorzitter/penningmeesters bijeen-
komsten. 
Overleg werd er ook gevoerd met De Kring, gevormd door de afdelin-
gen “Aan de Regge”, Eibergen, Oost Twente en Varsseveld. Vanaf 1 
december stopt de afdeling Eibergen na 130 jaar te hebben bestaan.  
De inmiddels traditioneel geworden ouderenmiddag op 10 december 
stond in het teken van advent.  
 

Dit jaar hebben we geen aparte vrijwilligersmiddag gehad. Inmiddels 
hebben onze vrijwilligers een uitnodiging ontvangen voor een avond 
“Vrij en …Zo” in het nieuwe jaar. 
 

Het maandblad “De Eendracht” is dit jaar 11 keer uitgekomen. Dit 
wordt al jaren tot volle tevredenheid verzorgd door Truus Rottink en 
een groep trouwe vrijwilligers. 
 
Afscheid Ben Kraan 
Op 13 april is tijdens een gezellig bijeenzijn met vele sprekers, een op-
treden van de klompendansers, zang van Irma ten Brinke en een bijdra-
ge van onze organisten afscheid genomen van Ben Kraan als koster/
beheerder na vele jaren van trouwe dienst. Dankzij de bloemencommis-
sie hing er een mooie groene guirlande met witte papieren rozen.       
Geweldig wat Ben al die jaren heeft gedaan.  
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Vanwege zijn grote verdiensten heet de tussenzaal vanaf nu de “Kleine 
Zaal”( de boerderij waar Ben is groot geworden heet “De Kleine”). 
 

Gelukkig hebben we een goede opvolger kunnen vinden en wel Marion 
Stuart. 
 
Ouderenwerk 
De 60+-Club wordt geleid door een aantal actieve leden en voorziet in 
een behoefte. Elke tweede dinsdag van de maand (behalve in de zomer-
maanden en in december)  is er in verenigingszaal De Eendracht voor de 
groep 60 jaar en ouder een activiteit. Niet alleen leden, maar ook overi-
ge belangstellenden zijn hier van harte welkom. 
Het jaarlijks uitstapje is op 10 september geweest. Hierbij is bezoek ge-
bracht aan een biologische hazelnotenteler ’t Joostenhuus in            
Breedenbroek. De dag is afgesloten bij de koffieboerderij met een uitge-
breide lunch. 
 
Activiteiten 
De werkgroep Balans voor Spiritualiteit en Zingeving heeft op vijf zon-
dagochtenden (op de 1e zondag van de maand) weer een aantal inspire-
rende lezingen georganiseerd. De belangstelling voor deze bijeenkom-
sten is wisselend en is afhankelijk van de bekendheid van de sprekers. 
In het algemeen mochten deze ochtenden zich echter op een goede be-
langstelling verheugen.  
 

Café Cult draaide  een achttal boeiende films. Dankzij de aanschaf van 
nieuwe apparatuur verliep de uitvoering in de loop van het jaar beter 
dan aan het begin. 
 

Op 21 juni hebben we de midzomernacht bij het Hofshuus gehad. Een 
mooie inspirerende avond met een vuurtje, wat lekkers te eten en te 
drinken en bijpassende woorden en teksten en muziek van Marise den 
Bakker. 
 

In 2019 was er 8 keer een dinsdagavondtafel. Op deze avond kon men 
aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd gevolgd door een goed      
gesprek. 
 

Gedurende het jaar hebben we een aantal exposities gehad. Aan het be-
gin van het jaar exposeerde Marian Vlot. Vanaf half juli hingen er wer-
ken van Gerrie Kastein. 
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Daarnaast heeft Nicoline een zeer aanzienlijke bijdrage geleverd aan 
een aantal nieuwe zaken:: 

- Zin op Maandag opgestart in april met lezingen, sprekers,      
cursussen etc 

- Adventsboekje 
- Nieuwe folder Vrijzinnigen Oost Nederland met programma tot 

eind december 
Vanaf september wordt het bestaande programma uitgebreid met     
“Vrij en …Zo”. Gerwin Ooijman geeft hier in belangrijke mate invul-
ling aan. Deze avonden omvatten zang, instrumentale muziek, cabaret 
en wellicht in de toekomst ook toneel. 
 

Het Vrijzinnig Centrum verleent onderdak aan verschillende verenigin-
gen en wordt daarnaast geregeld verhuurd aan individuele gebruikers 
voor concerten en vergaderingen. 
 

De vrijdagmorgen  inloopochtenden hebben de belangstelling van een 
constante vaste bezoekersgroep en deze ochtenden verlopen altijd heel 
geanimeerd. 
 

We kunnen terugzien op een goed 2019. 
  

E.Venneker   (voorzitter)             J. van der Laan (secretaris)   
 
 

Gedicht 
 

Geluk.   
 

Geluk, het zonlicht op die plaats 
Waar je zo zeer om vraagt, al was het waar. 
Als een kloppend hart in huis en buitengaats, 
Dat ruimte geeft, onwerkelijk, een droom wordt waar. 
 

Na een afspraak of misschien wel onbedoeld, 
een ontmoeting op de hoek. 
Verkenning op een onbekende weg en door gedachten  overspoeld, 
even uit balans en naar het evenwicht op zoek. 
 

Geluk is niet een zoeken naar…….. 
de spanning tussen lach en traan en kwaad en goed, 
in nood, bij hulpgeroep, plotseling is het daar 
en bij gewone dingen die je doet. 
                                                     

                                                                                                                                             J.Schoneveld 
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Jaarverslag werkgroep Balans 2019. 
 

Werkgroep Balans, wie zijn wij: 
Nicol Gemmink, Els Hermsen, Marianne Kolkman, Gerda ten Brinke. 
In 1998 werd door Jeanne Traas (destijds voorganger bij de NPB Zel-
hem) bij de afdeling Zelhem de “Balansgroep” opgericht. Evenals thans 
in Varsseveld waren er in Zelhem ook twee vieringen per maand. Door 
deze zogenaamde “balanslezingen” werd er nog een zondagochtend toe-
gevoegd met vrijere onderwerpen, buiten de gevestigde orde.  Bijvoor-
beeld boekbesprekingen, kennis maken met wereldgodsdiensten, andere 
vormen van zingeving en spiritualiteit.  
Al spoedig bleek dat deze  lezingen ook de belangstelling trok van men-
sen buiten de afdeling en zo  ging de werkgroep  een eigen zelfstandig 
leven leiden en stond zij niet onder supervisie van de geloofsgemeen-
schap, maar voelde zich daarbij wel betrokken. Immers het kerkgebouw 
was hun thuisbasis.  
In 2012 fuseerde de afdeling Zelhem met de afdeling Varsseveld e.o. en 
kwam de vraag of de Balansgroep ook in Varsseveld kon mee            
participeren. Het Varssevelds bestuur was blij met deze nieuwe vorm 
van inbreng en stelde ruimte beschikbaar. 
Tot op heden werkt de Balans als een zelfstandige werkgroep. Is vrij in 
het uitnodigen van sprekers en de daarbij behorende onderwerpen. De 
“Balansgroep” past binnen de vrijzinnigheid zowel plaatselijk als lande-
lijk en is niet gebonden aan dogma’s. 
Jaarlijks worden vijf zondagochtenden ingevuld, altijd op de eerste  
zondag van de maand (voorheen de traditionele “vrije” zondagochtend 
in Varsseveld) in februari, maart, april, oktober en november. In 2019 
waren de onderwerpen:  
  3  februari:  Petra van Loon “De Boeddha”,  
  3  maart:  Frans Wiersma “Chagall”,         
  7  april:  Jacqueline v.d. Zee: “Etty Hillesum, muzikale lezing”,  
  6  oktober:  Willem Geene “Over kunst, religie en bewustzijn”,  
25  oktober:  Mirjam Verschure en Peter Groenewegen 

“Mediumschap: spooky of fantastisch?”,  
  3  november:  Carolien Roodvoets “Niemandskinderen”. 
 

Afhankelijk van het onderwerp mogen we de belangstelling redelijk 
noemen en voorzien we zeker in een behoefte. 
 

Werkgroep Balans 2019. 
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Jaarverslag Café Cult  
 

Café Cult koos een zestal films die gezien werden door een trouw en 
soms veertig koppig publiek dat van films wil genieten die er toe doen. 
Soms bleef men gezellig napraten in de “Kleine Zaal”. De nieuw  tech-
nische uitvoering op een groot mobiel scherm in de kerkzaal  werd ge-
waardeerd. Café Cult blijft zoeken naar een afstemming en samenwer-
king met de Werkgroep Balans en andere onderdelen van de afdeling 
voor een goede afstemming van de in houd  in het jaarprogramma  en 
een betere inbedding van de afdeling. In de toekomst is een bundeling 
van krachten voor de bemensing van de avonden en de publiciteit nood-
zakelijk. 

Josine Bruggink 
 
Jaarverslag  De Dinsdagtafel. 
 

Meestal op de vierde dinsdagavond van de maand. schoof een klein ge-
zelschap aan aan de Dinsdagtafel in de “Kleine zaal” van de Eendracht. 
Goede avonden met zo nu een dan een thema . 

Josine Bruggink 
 
Jaarverslag Meditatieavonden op thema 
 

Meditatieavonden werden gehouden op:  21-9-’18; 19-10-’18;  
16-11-’18; 23-12-’18; 18-1-’19; 15-2-’19; 15-3-’19; 19-4-’19; 20-9-’19; 
18-10-’19 en 15-11-’19.  
 

Het aantal deelnemers varieerde van  1 - 12 personen.  In de winter 
‘18/’19 kwam een vaste groep van 6 personen. Soms kwamen meer 
mensen. Daardoor varieerde de groepsgrootte de van 6 – 12 personen. 
Het afgelopen najaar kwamen nieuwe mensen binnen.  
De groep van de vorige winter heb ik niet meer gezien.  
 

Men vindt het heel fijn om niet de verplichting te hebben om zich aan te 
melden.  
Als iemand tijdens de avond merkt vol te zitten, vertrekt diegene ge-
woon. Dat is geen enkel punt. Mensen, die met grote vertraging aanko-
men, zoeken een plekje en sluiten zich bij de meditatie aan. 
Degenen, die aan deze meditatie-avonden op thema deelnemen, genie-
ten deze avonden. Er is geen tijddruk, geen haast. De meditaties worden 
in een tijdsbestek van 1.45 uur gegeven. In de pauze worden de ervarin-
gen met elkaar gedeeld. Juist door dit met elkaar delen, ontdekken de 
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deelnemers hoeveel mogelijkheden er wel niet zijn wat betreft belevin-
gen en voelervaringen. Na afloop praat men graag na. 
Het laagdrempelige spreekt de mensen aan. Zij voelen zich zonder meer 
welkom. 
 

Degenen, die aan deze avonden deelnemen komen uit heel verschillende 
geledingen. Een enkele deelnemer is lid van de afdeling. De meesten 
zijn belangstellenden, die van buiten af komen. Men komt uit diverse 
plaatsen. Gendringen, Varsseveld, Doetinchem, Gaanderen, Terborg, 
Westendorp, Heelweg, Aalten, Zevenaar, Breedenbroek enz.. 
 

Hoe de deeelnemers aan de informatie over deze meditatie-avonden op 
thema kwamen blijkt heel verschillend te zijn. De informatiefolder   
Ontmoeting en Inspiratie wordt veel ingezien. De publicatie in de regio-
nale weekkrant(en) wordt vaak genoemd. Ook die in de nieuwsbrief ‘de 
Eendracht’ . Vaak heeft men de informatie ook van horen zeggen. 
 
Wereldvrede Meditatie 
 

Oudejaarsdag 2018 namen 12 mensen deel aan deze meditatie. 
De samenstelling van deze groep: 
Een lid van de afdeling, 3 oud cursisten , 3 mensen uit Ulft, 2 kennisjes, 
en de overige deelnemers kwamen uit Doetinchem e.o.. 
Het was een heel bijzonder en mooi samenzijn. 
 

De 3 mensen uit Ulft hadden al enkele jaren over de Wereldvrede Medi-
tatie te Varsseveld gehoord. Dit jaar besloten ze om hieraan te komen 
deelnemen. Een van hen was bekend met de informatiefolder Ontmoe-
ting en Inspiratie. Degene, die lid is van de afdeling Varsseveld e.o. had 
over de Wereldvrede Meditatie gelezen in de nieuwsbrief ‘de Een-
dracht’. De anderen hadden er over gelezen in de weekkrant(en), van 
horen zeggen, in de informatiefolder O en I gelezen. 
 

                                                                                          Riemke de Boer 
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Het is maandagavond tegen elven. Nog ruim een uur en dan moet alle 
kopij voor de Eendracht van maart binnen zijn. En daarom zit ik toch 
nog maar even te schrijven, want wat was het vanavond weer zo’n 
mooie en inspirerende avond. 
Zin op Maandag, Bruggen Bouwen met Els Hegger. Zij is mede-
oprichter van de Mobiele Gaard, een gemengd boerenbedrijf, waarbij 
geboerd wordt op het land van anderen. Zelf bezitten ze nauwelijks 
land. En daarom lopen er in een bosperceeltje 4 varkens onder de 
bomen, scharrelen elders 50 kippen rond, verbouwen ze groente en heb-
ben een winkel waar ze hun eigen producten verkopen aan zo’n 350 
klanten. 
Els vertelde deze avond haar verhaal. Over haar droom om boerin te 
worden en hoe ze dat op een hele bijzondere, unieke manier voor elkaar 
heeft gekregen. 
Weet u, zij en ik delen niet dezelfde droom. Ik wil geen boerin worden. 
Toch was deze avond voor mij boeiend en inspirerend. Els vertelde dat 
voor haar moreel leiderschap gaat over iemand die zijn hart durft te vol-
gen. Iemand die zijn dromen probeert te verwezenlijken, op zijn eigen 
unieke manier. En daar herken ik mij zeker in haar verhaal. 
Echt een mooie avond. 
 
Toch, het laat zich wellicht al raden, was er wel een ‘maar’….. 
Het was een mooie avond, maar….. er waren maar 12 mensen die naar 
Els waren komen luisteren. 
En dat is eigenlijk te weinig. 
 
Dat is te weinig om dergelijke lezingen te kunnen betalen en het is 
eigenlijk ook te weinig om sprekers te vragen naar Varsseveld te komen 
en om een lezing voor te bereiden. 
En ik zie op meer plekken binnen onze vereniging dat er heel hard 
wordt gewerkt om een mooi programma neer te zetten: De 60+ Club,        
Cafe Cult, de Dinsdagtafel; eigenlijk alle activiteiten, inclusief de 
zondagse viering. En dat er dan uiteindelijk eigenlijk te weinig mensen 
in de zaal zitten is wel heel erg jammer. 
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Volgende maand is er weer een lezing in 
serie Bruggen Bouwen. Josien Kragt 
komt 16 maart haar verhaal vertellen. Zij 
is o.a. contactclown in de zorg, en nog 
veel meer. Gepassioneerde dramadocent, 
eigenzinnige theatermaker, improviseren-
de presentator, creative actrice en mo-
derne danseres. 
Haar passie? De mens; de kleine mens, de 
grote mens, de sterke mens en de kwets-
bare mens.  
 
 

Ik leerde haar kennen bij een bijschol-
ing waar ze ons avondprogramma ver-
zorgde en dat deed ze fantastisch. Ze 
weet binnen een mum van tijd contact/
verbinding tot stand te brengen met 
haar, maar ook met de mensen van een 
groep onderling. Ik ben vreselijk 
benieuwd naar haar verhaal en hoe ze 
dat gebruikt in de zorg. Hoe maakt ze 
contact  met mensen die bijvoorbeeld 
door dementie nog maar weinig con-
tact lijken te kunnen maken? Hoe doet 
ze dat en wat doet ze daarna, als ze 
contact heeft? Ik kijk er echt naar uit. 
 

En weet u, ik zou het zo ontzettend fijn vinden dat, als zij bij ons komt, 
er dan meer dan 12 mensen in de zaal zitten. 
En natuurlijk is de maandaglezing niet het enige programmaonderdeel. 
Er is ook weer mooie muziek, een film, meditatie, Balans etc. etc.      
Daarom wil ik u vragen om, als dat enigszins mogelijk is, de komende 
maand één van onze activiteiten te bezoeken, want zo kunnen we er 
samen voor zorgen dat Vrijzinnigen Varsseveld e.o. blijft bestaan.  
 

Graag tot ziens, Nicoline 
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Activiteiten maart 2020 

 

KOFFIE-INLOOP VRIJZINNIG 

CENTRUM ‘DE EENDRACHT’ 

ELKE VRIJDAGMORGEN  

 
10.00 - 12.00 uur  

 (bij uitvaarten niet) 

 

Werkgroep Balans voor Spiritualiteit 
en 

Zingeving Varsseveld e.o. 
 
 

Zondag 1 maart 2020 om 10.30 uur 
 

Lezing “Als je een broer of zus verliest,               
door  Minke Weggemans  

 

Vanzelfsprekend hebben broers en zussen, net als alle 
andere rouwenden, een luisterend oor en gerichte aan-
dacht voor hun gevoelens nodig. Hoe rouw je om een 
broer of zus? Hoe werkt het verlies door in je leven? 
En hoe deel je je verhaal met anderen? Sinds 2004 
brengt Minke Weggemans dit rouwproces onder de 
aandacht via lezingen, een aantal boeken, persoonlijke 
begeleiding en via www.broederzielalleen.nl          
Haar laatste boek ‘Als je een broer of zus verliest’ is 
het uitgangspunt van de lezing. 
 

Voor de Balans lezingen geldt: 
Tijd:   Vanaf 10.00 uur is de zaal open en is er koffie en thee 
  Om 10.30 uur begint de lezing en na de pauze is er gelegen-

heid voor een gesprek 
Plaats:  Verenigingszaal De Eendracht 
              Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld 
Kosten:  € 8,-- p.p. 
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VRIJ én.... Zo 
 

 
 
 
 
Op 6 maart is er een optreden van Trio V-
PROJECT. 
 

Het trio gevormd door: 
Resi Willemsen    (Zang) 
Hans Venneman.  (Zang en gitaar) en 
Erwin Stolte.         (Zang en gitaar) 
 

brengt ons deze avond heerlijke luistermuziek in 
Americana stijl. 
Vaak meerstemmig !!!!! 
Veelal Engelstalig denk aan o.a. Blues en 
Coutry maar ook Nederlandstalige nummers. 
 

Een avond LEKKER GENIETEN 
We zijn er klaar voor!!!!! 
 
Waar:  't Witte Kerkje Varsseveld 
 Doetinchemseweg 5 
Aanvang:  20.00 uur;   inloop.: 19.30 uur 
Toegang:  €8.00 
 

Informatie/Reserveren : vrijenzo@gmail.com 
Denk aan uw Parkeerschijf!!!!! 
Groet en graag tot dan , Team VRIJ én....Zo 

 

6o+ Club dinsdag 10 maart 2020  
 Aanvang 14.30 uur 
 
Terugblik: 
Op dinsdag 11 februari kwam de 60+ club weer 
bij elkaar. 
Ondanks de stevige wind was de opkomst aar-
dig goed. 
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De gast van vanmiddag was Dhr Joop Lammers, lid 
van de Sinderense toneelvereniging. 
Hij vertelde een aantal leuke stukjes en droeg gedich-
ten voor. 
Onder andere van Henk Krosenbrink 
Dat alles in ons eigen dialect.  
Ook vertelde hij een kort kerstverhaal, ook voor deze 
tijd bestemd. 
Het was zoals altijd weer een gezellig middag. 
 

Komende bijeenkomst: 
Op dinsdag 10 maart geeft de 60+ Club weer een middag. 
Dan is present het echtpaar Eelderink uit Varsseveld. 
Met hun komst is de middag verzekerd van een prachtige  
Powerpointvoorstelling met tekst en uitleg. 
Dit keer gaat het over de Balkanlanden. 
Zij zijn daar geweest en weten er mooi over te vertellen. 

De aanvang is:  14.30 uur 
Locatie:  De Eendracht 

Er wordt zoals gewoonlijk een vrijwillige bijdrage gevraagd om de 
kosten te drukken. 
Wij hopen weer op uw komst. 
En brengt u desnoods ook eens een familielid of vriend(in) mee. 
Iedereen is welkom!! 

 
13 maart Collage maken 
 

Ben je graag creatief bezig met inspiratie en je persoonlijke ontwikkel-
ing? Misschien is een collage maken dan iets voor je. 
Op vrijdagmorgen 13 maart van 10 tot 12 in de Kleine Zaal is er gele-
genheid om jouw collage te maken. 

 

We werken vanuit de techniek van  
SoulCollage®. Dit is een simpele en leuke 
manier om contact te maken met je intuïtie. 
Voor SoulCollage® heb je geen artistiek  
talent nodig. 
Je zoekt afbeeldingen uit waar je je toe 
aangetrokken voelt. Deze afbeeldingen kun je 
knippen, scheuren en/of snijden en plak je 
vervolgens op een blanco kaart. 
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SoulCollage® laat je in verbinding  komen met je intuïtie en in-
zicht  krijgen in jezelf. Ook geeft het toegang tot je innerlijke wijsheid. 
Het kan je helpen ook bij het nemen van belangrijke beslissingen in je 
leven. (bron: www.soulcolage.nl) 
 

Scharen/lijm/tijdschriften/papier zijn aanwezig, je kan natuurlijk ook 
zelf spullen meebrengen. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom om mee te doen. Nodig hen 
gerust uit om mee te komen. 
 

Als je je even aanmeld (aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl) kunnen 
wij zorgen voor voldoende benodigdheden en lekkere dingen. 
 

Wij vragen een bijdrage van 5 euro p.p. 
 

Hartelijke groet, Nicoline 

 
Café Cult—film: A simple life (2011)  

 

A Simple Life is gebaseerd op het waargebeurde 

verhaal van bediende Chung Chun Tao en haar jon-

ge baas Roger Lee. Tao werd als dertienjarig meisje 

naar de familie Lee gestuurd om voor ze te werken 

als ‘amah’, een combifunctie als dienst- en kinder-

meid. Ruim zestig jaar - vier generaties lang - zorg-

de ze in huize Lee voor de kinderen en het huishou-

den. Wanneer Tao ziek wordt, besluit Roger iets terug te doen als dank 

voor de jarenlange zorg en liefde die Tao de familie heeft gege-

ven. De  film heeft een universeel thema te pakken en hoewel het ver-

haal zich aan de andere kant van de wereld afspeelt, blijkt maar weer dat 

wij mensen in sommige opzichten helemaal niet zo verschillend zijn. 

Datum:   Vrijdag 13 maart 2020 
Toegang:  € 5,00  
Tijd:   vanaf 19.15 uur is de zaal open, er is koffie en thee,  
                 om 19.30 uur begint de film.  
                 Tijdens de pauze en na afloop is er gelegenheid voor  
                 gesprek. 
Locatie:  ‘t Witte Kerkje,  Doetinchemseweg 5, Varsseveld. 

Reserveren is niet nodig  



 

25  

Bruggenbouwen 

 
Lezingen over  
  -Samenleven,  
  -Verbinding    
  en  
  -Moreel Leiderschap  
 
 

 
16 maart  

Josien Kragt, contactclown (in de zorg). De Contact 
Clown is zeer breed inzetbaar voor iedereen die wel 
wat contact kan gebruiken. Er zijn wel doelgroepen 
waarvoor de Contact Clown heel goed geschikt is, 
zoals eenzame ouderen, demeterenden, (zieke) kin-
deren, verstandelijk beperkte ouderen, jongeren en 
kinderen. 
Ik zie jou, echt. Ik kijk naar je en ik zie jou. Jij speelt 
met mij en ik speel met jou mee, klein of groot… 

 Dat bepaal jij, want ik zie jou.' 
 
De avond begint om 19.30 uur (inloop 19.00 uur), in de Eendracht. 
De toegang is steeds € 8,00 en belangstellenden van buiten de vereni-
ging zijn van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

ZIN 

OP 

MAANDAG 

BRUGGENBOUWEN 
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Meditatie 

“ De Goddelijke Vonk in JeZelf “  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen geleide meditatie(s)  en/of  visualisatie(s) word je geleid naar  
een verruiming en verdieping van je verbinding met je Hart, je Hoger 
Zelf, je Ziel. Vanuit deze verdiepte Hart-Zielsverbinding groeit de ver-
binding met het Eenheidsbewustzijn.  Je stelt je open voor de verbinding 
met het Goddelijke in jeZelf.  Diep binnen in je.  Maria Magdalena en 
Jezus ondersteunen ons hierbij. Voel je gesteund en gedragen door hun 
warme koesterende universele onvoorwaardelijke liefde.  Voel  je er 
door omhuld en mee gevuld.  Zij laten ons grenzen overstijgen. Wijzen 
ons de weg. Zo komt vanuit  de onvoorwaardelijke universele Liefde en 
de verbinding met het Eenheidsbewustzijn de diepere verbinding met 
het Goddelijke in jeZelf tot stand.   
Dit laten we toe in onszelf. Stellen ons ervoor open. Voelen en ervaren 
deze verbinding, die in ons verankerd wordt. We dragen dit uit in ons 
dagelijks leven.  
De verkregen  ervaringen kunnen desgewenst met elkaar gedeeld wor-
den. Na afloop is er gelegenheid om na te praten. 
Kom deze bijzondere avond genieten!  Iedereen is van harte welkom. 
De toegang is vrij.  De deur staat voor je open. 
 

Wat            meditatie op thema   “ de Goddelijke Vonk in JeZelf “ 
Wanneer    vrijdag 20 maart 2020  van 20.00 – 21.45 uur. Napraten tot 

22.00 uur;  de deur staat 19.30 u. open. 
Waar          ‘t Witte Kerkje,  Doetinchemseweg 5, Varsseveld.    
Voor wie    iedereen is van harte welkom, aanmelden hoeft niet. 
Bijdrage     de toegang is kosteloos, een vrijwillige bijdrage is welkom 
Informatie  bel  Riemke de Boer 0315-329107                          
                   e-mail: aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl  
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‘Zin in de dinsdagtafel’ 

De volgende “dinsdagtafel” is  dinsdag  24 maart 2020.  

U kunt weer aanschuiven bij de dinsdagtafel in de Klei-
ne zaal van de Eendracht (via de ingang bij het fietsen-
hok) Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Samen eten is meer! We beginnen met een eenvoudige 
maaltijd om 17.30 uur. Daarna praten we over iets wat 
ons heeft bezig gehouden of de afgelopen tijd raakte. 
Dit jaar beginnen we met het thema “Hoop”  
Rond 20.00 uur gaan we naar huis. Alleen mee-eten en 
luisteren kan ook. Welkom! Kom vooral ! Neem ook uw 
familie, buren en of andere gasten mee.   Hoe meer zielen hoe rijker de 
tafel . Een vrijwillige bijdrage in de pot is fijn. 
Wilt U een herinneringsmail ontvangen of u direct aanmelden in de 
week voorafgaande aan de dinsdagtafel. Dat kan:  

per telefoon 06-218 54 353 of per sms, app.  
of  

per email brugjg@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cynisme maakt dat mensen niets meer geloven, waardoor je ze van 
alles kunt wijsmaken. Daarom ging ik op zoek naar het tegen-
overgestelde: hoop. ‘Hoe hou jij de moed erin?’ 

Joris Luyendijk 
 

Luyendijk vroeg aan 100 wetenschappers, ondernemers en kunstenaars: 
"Hoe hou jij hoop?' 
De antwoorden bundelde hij in het boek ‘HOOP’. 
 

Tijdens de avonden van de Dinsdagtafel zullen we een aantal van deze 
stukken gebruiken. 
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Dinsdag 24 maart is dat Hein de Kort, striptekenaar voor oa Het Parool, 
FD, Nieuwe Revu, Onze Taal,, etc. Hij schrijft over een nieuw tijdperk, 
het tijdperk van Waterman, na dat van Vissen. 
Proloogje (zijn woord): 
De wereld en ik, wij zijn verbonden. Logisch vind ik dat. Alles is ver-
bonden. Non-dualiteit en zo. Ooit waren we alles en allemaal een 
klompje niks. Wat bij de big bang uiteenspatte en zich verspreidde tot 
het universum. Maar dat neemt niet weg dat ooit alles één niks was. En 
nog steeds is. 
 

Kom je ook? 
 

 
Gedicht 
 

Verborgen chaos 
 

Voor de een geen plek om even stil te staan of om te schuilen. 

Geen rustplaats; een innerlijke drang om altijd voort te gaan. 

Door drukte opgejaagd en gedreven om vooraan te staan. 

Vanbinnen klinkt een roep om opnieuw te beginnen en na te denken,  

wie ben ik. 
 

Een ander alleen en eenzaam, onopgemerkt en opgesloten in de eigen  

wereld, 

met moeite het hoofd boven water houdend, een drenkeling. 

Geen mensen, die jou bemerken, geen streling of een groet, 

niet even omziend, stilstaan en jou sterken. 
 

Inlevend vermogen en woorden laten glanzen, een ontdekkingsreis. 

Weg van gejakker, gejaag en belangrijk zijn. 

Het licht van liefde, geloof en hoop laten binnenstromen, 

heel dichtbij, in het hart, een nieuw begin, het paradijs. 
 

Ontwaken uit een wereld van schone schijn. 

Een plek gevonden om jezelf te zijn en oog te hebben voor een ander. 

Het regent, druppels, glanzende tranen op het gelaat. 

Een windvlaag gaat voorbij, dag lieve mens, ga maar op reis. 

 
Jan Schoneveld: 
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Verslag Wereldvrede Meditatie  31-12-2019     
 

Deze Oudejaarsdag was een heel bijzondere. In golven, zo leek het, 
werd de Achterhoek in zeer dichte mist gehuld. In de 39 jaar, dat ik hier 
woonachtig ben, heb ik zo’n dichte mist niet mee mogen maken. 
Voordat ik naar Varsseveld vertrok, kreeg ik al een afmelding binnen, 
vanwege mist en de voorspelling met code oranje/rood. Mijn reis naar 
Varsseveld vond in  zeer dichte mist plaats. Vanaf mijn huis tot in Vars-
seveld. 
De mist bleek er de reden van te zijn, dat de opkomst dit keer klein was.  
Er kwamen 4 mensen aan de Wereldvrede Meditatie deelnemen. De 
kracht en waarde van deze Meditatie, die in ons land en wereldwijd 
plaats vindt, is groot. Heel voelbaar wordt de Vrede vanuit de verbin-
ding van Liefde en Licht in ons hart opgebouwd. De verbinding vanuit 
de Vrede in het hart vol Liefde en Licht met de naasten, met de mede-
mensen rondom ons en wereldwijd kwam heel krachtig tot stand. 
Met elkaar hebben we deze verbinding met de Vrede vol Liefde en 
Licht vanuit ons hart gecreëerd en gevestigd. Deze energie blijft resone-
ren. 
Het was een mooi samenzijn. Met dank aan de 4 aanwezigen, die hier-
aan hun steentje hebben bijgedragen. 
Bij thuiskomst vond ik nog enkele afzeggingen van mensen uit diverse 
plaatsen in de Achterhoek  als Barchem, Doetinchem, Zwiep, Aalten, 
Ulft, Gaanderen. 
De betrokkenheid van een ieder stemt me dankbaar. 
Mooi, dat deze traditie voortgezet wordt. 
Met dank aan het bestuur. 
Hartelichtgroet, huggg, 

Riemke de Boer 
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Palmpasen 
Op 5 april, Palmzondag zal het Stabat Mater van Pergolesi worden  
uitgevoerd in onze kerk. 
Sopraan : Irma ten Brinke 
Alt         : Ina Boersma 
Organist: Wilbert Berendsen 
Aanvang 15.30 uur 
 
Avondmaal – Brood om te delen 
 

“Laten we dit brood samen eten”, zei de 
oude bakker tegen Gerard, ‘Ik wil aan jou 
en je dochtertje denken.’ 
De buschauffeur had zoiets nog nooit  zoeits 
beleefd, maar hij begreep direct wat oude 
bakker bedoelde, toen hij hem het brood in de hand gaf. En ze aten bei-
den hun stuk brood en zwegen en dachten aan het kind in het ziekenhuis. 
(uit: Brood in je hand, van H.A. Mertens) 
 

Donderdag 9 april, Witte Donderdag, vieren we samen avondmaal. 
Een ritueel rond verbinding en omzien naar elkaar. We vieren er het le-
ven mee, vieren dat we mogen schuilen bij elkaar, dat we verant-
woordelijkheid samen mogen dragen. Vieren dat een mens in zijn/haar 
eentje dit niet voor elkaar krijgt, dat we de a/Ander nodig hebben. 
Ik nodig u van harte uit aanwezig te zijn. 
 

(Let op: We beginnen al om 19 uur.)  Nicoline 

 
Jelmer en Julian Simmes in Paasviering 
 

De broers Jelmer en Julian Simmes werken mee aan de Paasviering op 
zondag 12 april. Jelmer (*1998) begon op 5 jarige leeftijd met zijn eer-
ste vioollessen bij Cor Vinke.  Al op 7 jarige leeftijd werd hij toegelaten 
tot de jongtalent klas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Julian (*1998) begon op 5 jarige leeftijd zijn eerste pianolessen bij 
Remco Wijnands. Net als zijn tweelingbroer werd hij op 7 jarige leeftijd 
toegelaten tot de jongtalent klas van het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag.  
In de volgende uitgave van de Eendracht leest u meer over deze muzika-
le broers.  

Marchel Chevalking 
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Het volgende gedicht van Remco Campert werd voorgedragen op de 
gedichtenmiddag van 16 februari j.l. 
 

ZEEMANSLIEDJE  
Toen ik klein was 
droeg ik een matrozenpakje 
mijn moeder nam me mee 
naar de vijver in het bos 
daar aan een touwtje 
liet ik mijn zeilboot varen 
de bomen ruisten 
de wind kwam van zee 
 

Nu is het vele havens later 
en mijn moeder dood 
nooit vond ik meer 
zo’n veilige ree 

 
 
 
 
 
 
 
Een toelichting op het tot stand komen van de nieuwe omslag: 
 

De vraag: 
Wil je een nieuwe cover maken voor ons maandblad? 
En wil je dat in alle vrijheid doen? 
Iets anders, niet gelijkend op traditionele symbolen, passend bij de vrij-
zinnige beleving binnen onze gemeenschap. 
Samengevat: “Waar staat de vrijzinnige geloofsgemeenschap voor?”. 

Inspiratie: 
U zult zelf wel weten dat zo’n open vraag, een uitdaging is om het ant-
woord op een krachtige beeldende wijze te ontwerpen. 
De vraag zette zich vast in mijn hoofd.  
Een veelkleurige gemeenschap, die voor een ieder toegankelijk is. 

Kleur 
De mens die zich ontwikkelt, een groeiproces 
Elk mens is anders 
De wortels van de mens 
Wat is het reisdoel, waar ga je heen? 
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Het resultaat:  
“Verscheidenheid in eenheid, eenheid in verscheidenheid”. 
U ziet de aarde, verlicht en verwarmd door de zon. 
En de zichtbare wortels, die groeien vanuit de aarde. 
Die wortels zijn wij. Ieder in de eigen kleur. Verschillend. 
Je mag zijn die je bent. 
De mens die via het aardse op doorreis is naar het hogere. 
Een boom, die leeft.  
De boom heeft geen top. De mens groeit door naar het hogere, het onzicht-
bare. 
De takken zijn allemaal verschillend, net zoals de mensen. Verscheiden-
heid. 
En dan het oog.  
Daarmee heb ik willen uitbeelden dat het oog u  ziet. Overal en altijd. 
U wordt niet alleen gezien. U bent gezien. 
Niemand valt uit de boom. 
Het heldere gele en verwarmende zonlicht omarmt de boom en verwarmt 
de boom.  
De stralen van de boom, verdwijnen tot buiten het beeld dat u ziet.  
Zo ook de gele kleur, die overgaat in het licht. 
Buiten het beeld, buiten het aardse is veel meer: de Eeuwigheid, God, het 
Licht. 

Tanneh van der Linde 
Varsseveld,   januari 2020.  
 

 

Vervolg op het dagboek van Drina Otemann, 14 jaar oud 

1 februari donderdag. Ik heb voor in het huis alle 
kamers gedaan. Wim na de middag staan wapperen 
voor de Tommies. 
 

2 februari vrijdag. In het dorp boodschappen gedaan. 
Ik heb me bij Bosboom gewogen. Ik weeg 87 pond. 
Vanmorgen naar de kerk geweest. Vanavond een 
avontuurlijke reis door de modder. 
 

3 februari zaterdag. Tegen 10 uur hebben de Tom-
mies hevig geschoten in het dorp. Drie paarden 
dood. Bij Dikken door het bed geschoten waar de 
vrouw op lag. Vader naar Zeist. Om 7 uur ver-
trokken. 
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4 februari zondag. Om 8 uur naar de kerk ge-
weest. Verder de hele dag regen. Vader is nog 
niet thuis. Sanders van de Coöp hier geweest. 
Om 6 uur kwam vader thuis. Drijfnat van de 
regen. Wim, Theo en Jan hebben elektrisch 
licht gemaakt. 
 
 

5 februari maandag. Ik heb boodschappen gedaan. Pollie krijgt jonge 
hondjes. Verder geen nieuws. 
 

6 februari dinsdag. Theo naar Sinderen op de bruiloft bij Piet en Grada. 
Het was zeer gezellig. 
 

7 februari woensdag. De keuken geschrobd. Marie blijft voor dag en 
nacht bij Radstake. 
 

8 februari donderdag. De hele dag vreselijk veel vliegtuigen en het front 
gaat tekeer! Ba, bar!!! Drien Kerkman gaat trouwen met Wim Straaten 
in Hilversum. 
 

9 februari vrijdag. Vanmorgen kamers gedaan en ook schoenen ge-
poetst. Bij Kleve offensief 3 km. opgerukt. Het gaat werkelijk goed! 
 

10 februari zaterdag. Wij zijn al heel vroeg klaar met het werk. 
 

11 februari zondag. Vanmorgen naar de kerk geweest. Vanmiddag ge-
sjoeld. Riek ten Brinke was hier. Oom Jan Peters uit Silvolde ook hier 
geweest. 
 

12 februari maandag. Vandaag geen nieuws. Vies weer. 
 

13 februari dinsdag. Vandaag weer goede berichten van het front. Bij 
Emmerich zitten ze te morren. 
 

14 februari woensdag. In het dorp boodschappen gedaan. Verder niets 
bijzonders. 
 

15 februari    donderdag. Ik ben weer niet goed in orde. Om 11 uur 
kwam een zekere heer en mevrouw Knoop uit Zeist. Ze hadden een 
brief van mevrouw Kruper meegebracht. Goed voldaan en tevreden zijn 
ze weer teruggegaan. 
 

16 februari vrijdag. Vandaag is het front weer hevig tekeer gegaan. Al-
les dreunt. Vreselijk veel bommenwerpers. Het loopt hevig aan de deur 
met arme stakkers uit de grote steden. 
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17 februari zondag. Om 8 uur naar de kerk ge-
weest. Na de middag om 4 uur vaste meditatie. 
Om 5 uur is Cor Joosten en Cor van Meegen hier 
geweest. Prachtig weer. 
 

19 februari maandag. Vandaag de hele dag ge-
naaid. Verder niets bijzonders. 
 

20 februari dinsdag. Vandaag wordt er de hele dag 
weer genaaid. Jan van de ‘Katte’ fiets afgepakt. 
 

21 februari woensdag. Sisca heeft godsdienstles gehad in de kerk. Vre-
selijk veel bommenwerpers. 
 

22 februari donderdag. Ik heb veel boodschappen gedaan. 
 

23 februari vrijdag. Vanmorgen ben ik naar de tandarts geweest. Niets 
geworden. Geen materiaal. Tommies heel bar. Meneer Knoop hier ge-
weest. 
 

24 februari zaterdag. Prachtig weer. Dus Tommies. Het meeste werk is 
al gedaan. 
 

25 februari zondag. Leike is jarig. Erg gezellig. Marie is naar Angerlo. 
Coba en Piet naar Halle. 
 

26 februari maandag. Dina en ik hebben gewassen. De hele dag druk 
geweest. Veel Tommies in de lucht. 
 

27 februari dinsdag. Vandaag niets bijzonders gebeurd. Druk met vlieg-
tuigen. Ze raken geen doelen. Hopeloos! 
 

28 februari woensdag. Helemaal niets gebeurd. 
 
 
 
 
'Vrouwennetwerk NVVH organiseert: 

Lezing door Broeder Thomas Quartier 
"Liefdesgeboden": Benedictijnse spiritualiteit als bron voor liefde 
De lezing wordt gehouden op woensdagavond 18 maart a.s. in ”Het Witte 
Kerkje”, Doetinchemseweg 5, Varsseveld en begint om 20.00 uur. 
 

Deze lezing is voor iedereen toegankelijk. Van mensen die geen lid zijn van de 
NVVH wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.'. 
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Namen en adressen / Colofon 
 

Voorganger:        Mevr. N. Swen-Fischer , Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM 

        Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld nl  

Administratie:    Vr ijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,  Postbus 42,  

        7050 AA Varsseveld 

E-mailadres:       info@vr ijzinnigenvarsseveld nl 

Beheer kerk en verenigingszalen: 

        Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28204871 

Verenigingszaal: “De Eendracht”, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37 

Voorzitter:        Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 785963 of  

        (06) 46 250 342  voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld nl 

Secretaris:       Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 243548 

        secretaris@vrijzinnigenvarsseveld nl 

Penningmeester: Mevr . M.B.M. Kolkman, Koster sweide 42, 7121 HH Aalten  

                             (0543) 476870  of  (06) 21622855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld nl 

Bankrekening:    Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, 

        t n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld  

60+ Club:       Mevr. J. Nijhof-Weggelaar,  

                              (0315) 24 40 49,   60@vrijzinnigenvarsseveld nl 

Café Cult:           Mevr . J . Bruggink (06)21854353 cc@vr ijzinnigenvarsseveld nl 

Balansgroep:      Mevr . G. ten Brinke, tel. (0315) 241253, balans@vr ijzinnigenvarsseveld.nl 

Samensteller  “Eendracht”:  

         

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht: 

                     Voor de Eendracht van  maart:    16 maart 

         Voor de Eendracht van  april:      20 april 

Kopij adres redactie     :  redactie@vr ijzinnigenvarsseveld nl 

Autodienst Varsseveld  : Zie onder  vier ingen op de achterzijde van dit blad . 

        Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering. 

        Coördinator Dhr. J. v.d. Laan  tel. (315) 243548 

Autodienst Aalten         : Mevr . Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250 

 
Website           : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl       
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Zondag 
1 maart 

10.00 u. 
10.30 u. 

Inloop met koffie. 
Balanslezing: door mevr. Minke Weggemans 
Thema: Als je een broer of zus verliest 

   

Zondag 
15 maart 

10.00 u. Voorganger mevr. N. Swen-Fischer 
Autodienst: mevr. J. Velthorst, tel. 0315-24337 

   

Maandag 
16 maart 

19.00 u. 
19.30 u. 

Inloop met koffie en thee 
Zin op maandag - Bruggen Bouwen 
Lezing door Josien Kragt, contactclown (in de 
zorg). 

   

Zondag 
29 maart 

10.00 u. Voorganger mevr. N. Swen-Fischer 
Autodienst: mevr. D. Steenbeek, tel. 06-14536064 

   

Donderdag 
9 april 

19.00 u.    Avondmaal; Voorganger  mevr . N. Swen-Fischer 
Autodienst: mevr. W. Mateman, tel. 0315-243361 

   

Zondag 
12 april 

10.00 u. 1e Paasdag; Voorganger  dhr . M. Chevalking 
Autodienst: mevr. I ter Maat , tel.  0315-241702 

   

   


