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ALS EEN MENS BEGINT MET ZEKERHEDEN, ZAL HIJ MET
TWIJFELS EINDIGEN; WIE MET TWIJFELS BEGINT KAN
MET ZEKERHEDEN EINDIGEN.
Naast de Tenach, de verzameling boeken die
wij, eigenlijk ten onrechte, het Oude Testament noemen, beschikt het Jodendom over
enkele uitgebreide verzamelingen commentaren op de Bijbelteksten. Deze worden de Talmoed genoemd en bevatten toelichtingen van
een groot aantal wijze Rabbijnen. Alle belangrijke bijbelteksten zijn voorzien van een
aantal verklaringen. De Joodse kijk op de bijbel, ook binnen de orthodoxe kringen, verdraagt een meervoudige interpretatie van de teksten. Soms zijn er
prachtige fantasieverhalen bij opgetekend om een gedachte duidelijk te
maken. Zo staat er bij het scheppingsverhaal een soort gelijkenis waarmee men aan wil geven, dat zelfs God zoiets als twijfel kent. Er wordt
daarin verteld dat aan de huidige schepping zes-en-twintig eerdere pogingen van God vooraf waren gegaan, die allen mislukten. En bij de
zeven-en-twintigste keer zou God gezegd hebben: "Zou het wel lukken? Laten we het hopen! En toen was het stil.
Het was alsof de Hemel en de hemelingen hun adem inhielden. Want
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op het eind van de zesde dag schiep God de mens. En zou die het gaan
maken? Tja... God was daar ook nog niet zo zeker van. Een zekere
twijfel bleef hij koesteren. Het siert alleen maar de Eeuwige, indien
ook Hij aan twijfel onderhevig zou zijn geweest tijdens Zijn Schepping. Een werkelijkheid waarin leven zou zijn en dus ook de dood,
maar al te vaak voorafgegaan door bewust ervaren menselijk leed. Ook
dit moet onze Schepper vooraf beseft hebben dat het leven voor ons
mensen een moeilijke opgave zou zijn.
Wij moeten een weg zien te vinden in een, in veel opzichten, onbegrijpelijke werkelijkheid en een ongewisse toekomst. Zelfs van onszelf begrijpen wij maar heel weinig! Het is daarom heel begrijpelijk dat de
mens zich in dit onzekere leven, zekerheden tracht te verwerven. Maar
wat is zeker? De schrijver van het prachtige bijbelboek 'Prediker' heeft
zich dat, als filosoof, ook al eens afgevraagd en kwam toen tot de conclusie dat vrijwel al onze zekerheden 'damp' zijn. 'IJdelheid' volgens de
oude vertalingen. We zouden ook kunnen zeggen: schijnzekerheden.
En vijf-en-twintig-honderd jaar later mogen wij hem dit, ondanks alle
wetenschappelijke vooruitgang, nog steeds nazeggen. Is dat een reden
voor wanhoop? Rechtvaardigt dit de conclusie dat alles zinloos is; het
najagen van wind? Integendeel. Deze nuchtere vaststelling opent juist
een weg naar een andere manier van omgaan met de werkelijkheid. De
ontdekking dat wij deel uit maken van een dynamisch - bewegelijk geheel kan juist een grote bron van vreugde zijn. Er valt dan heel wat te
lachen om de schijnzekerheden waar mensen zich krampachtig aan
vastklampen en de manier waarop zij dit doen. Een van de kenmerken
van humor is namelijk dat hij zekerheden aan het wankelen brengt;
twijfel zaait; heilige huisjes ondermijnt. Twijfel is alleen al dáárom een
gezond uitgangspunt voor het opbouwen van een persoonlijke levensbeschouwing zowel op het menselijke vlak als ten opzichte van de werkelijkheid die onze zintuigen te boven gaat; geloof.
Ds Menno Rougoor heeft zich hierin verdiept. Hij is een begenadigd
spreker die op heldere wijze gedachten weet over te brengen. Don2
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derdag 11 maart (aanv. 20.00 uur - entree f 5,-) komt hij in de grote zaal
van de Eendracht een lezing houden met als thema: "Geloof en twijfel,
een onafscheidelijke tweeling!". Van harte aanbevolen.
A.M.J. Meijer
BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken:
Op donderdag 18 februari 1999 overleed de heer
Johan Rudolph Colenbrander
De heer Colenbrander heb ik mogen leren kennen als een karakteristieke man met een scherpe kijk op de werkelijkheid en een groot
gevoel voor humor. Zelfs de afgelopen maand in het Slingeland ziekenhuis, toen het allengs duidelijk werd dat herstel zou uitblijven, behield
hij die heldere kijk op het leven en maakte hij, als het maar even kon
nog grapjes met zijn medekamergenoten, de behandelende artsen en de
verpleegsters. Deze waren in die tijd dan ook ten zeerste op Johan gesteld geraakt. Een paar weken terug nog zei hij tegen een van de verpleegsters, terwijl hij zijn brood met een bot mes aan het snijden was:
"Als ik weer een beetje hersteld ben, dan kom ik bij jullie in de keuken
de messen eens slijpen! " En dat meende hij van harte, want ook thuis
stelde hij er een eer in dat alle messen vlijmscherp geslepen waren.
Niet voor niets was hij vele jaren in deze omgeving de alom bekende
huisslachter "Johan van smid van Diek" geweest. De laatste maal dat ik
Johan mocht ontmoeten, was enkele dagen voor zijn heengaan. Het
was toen al duidelijk dat dit onafwendbaar was, ook voor hem. Maar
hij bleef zichzelf trouw, in waarnemen en in zijn humor. Toen ik hem
begroette, zei hij: "Je hebt een betere kleur dan ik". Na zijn huwelijk
met Jo, bleven zij op het ouderlijk huis wonen en vestigde hij zich als
zelfstandig huisslachter. Dit werk was nu eenmaal zijn lust en zijn leven. Op zijn brommertje bij zijn klanten langs gaan. Johan maakte worsten waarvan iedereen zei: "Johan van smid van Diek, die kan pas worsten maken!" Vooral zijn leverworsten waren alom geliefd! Johan was
een gezellige man en vader. Met zijn verhalen en soms onderkoelde huEendracht - maart 1999
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mor wist hij de stemming er altijd wel in te houden. De jongens hadden
een belangstellende vader in hem. En voor Jo was hij een zorgzame en
behulpzame echtgenoot. Het laatste jaar ging zijn gezondheidstoestand
erg achteruit. Daarom kon hun 40-jarig huwelijksfeest, afgelopen november, slechts in een kleine kring gevierd worden. Toch was hij dankbaar dit nog te hebben mogen beleven.
Tijdens een van de laatste dagen, aan zijn ziekbed, zei Jo op een geven
ogenblik, omdat ze dacht dat hij iets wilde zeggen tegen Johan: "Zeg
het maar". Waarop hij zei "Ik bun uut e-proat"
Zo is Johan vredig heengegaan. Moge deze gedachte Jo, René, Sonja,
Rudi en verdere familie en goede vrienden van Johan Rudolph Colenbrander tot troost zijn bij dit grote verlies.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand
opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw J.C Gerritsen-Beernink;
Hr G.J. Grond en Mw G.J. Zweerink-Gemmink. thans verblijven nog
aldaar: Mw H.J. Bruil-Lammers en Mw J.H. Langelaar-Wisselink. In St
Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.J Vriezen; Mw G.H.
Tijkken-Rutgers; Hr H.J. Tijkken; hr H.J. Arentsen en Hr G. Kranen.
In 'de Ooiman' te Doetinchem wordt, voor langere duur verpleegd: Mw
G.W.H. Wielheesen-Kuiperij. Op woensdagmiddag en 's zondags is zij
thuis.
Voor alle duidelijkheid maakt ik u er op attent dat in bovenstaande rubriek enkele namen ontbreken, op eigen verzoek.
VERANTWOORDING GIFTEN
Van Mw N.N. mocht ik f 25,- en van een andere Mw N.N. f 25,--in ontvangst nemen. Voor beide giften onze hartelijke dank.
GEBOREN
4
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Dankbaar en blij zijn Gerard Hendriks en Erna
Weikamp met de geboorte van hun dochter
Gerda Johanna, op 30 januari 1999
(Velswijkerweg 4a, 7021 LM Velswijk).
EN
op vrijdag 19 februari 1999, 11 uur 53 werd in
het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem geboren Pien (Berna Anne),
dochter van Dorjan Gesink en Marcel Overbeek. Op het kaartje stond:
'Liefde is de beloning van Liefde' (Iets om even over na te denken) en:
'Soms valt er een engeltje op aarde'. (Noëll Tynnegieterstraat 48, 6821
EZ Arnhem).
Uiteraard gaan onze hartelijke gelukwensen naar beide ouderparen.
DE KERK HEEFT ER NIEUWE BUREN BIJ!
In de winkelruimte onder Jopie en Bertus Janssen (Doetinchemseweg
3) is woensdag 17 februari 't Kaaswinkeltje' geopend, door Henk en
Alette Koskamp, en Hermien en Marc Rossel.
Wij wensen hen van harte succes.
BIJ DE DIENSTEN VAN MAART
Uiteraard staan alle thema's van deze maand in het teken van de lijdenstijd. Op zondag 14 maart hoop ik even met u stil te staan bij de
vraag waaruit een mens kracht kan putten.
Zondag 21 maart gaat de overdenking over een menselijke trek die
heel wat kwaad heeft aangericht; namelijk onze neiging om in vijandsbeelden te denken. Hoe verlossen wij onszelf daarvan? Tevens zal gedurende deze dienst het afscheid plaatsvinden van de heer G.J. Breukelaar die zes jaar lang als bestuurslid trouw onze afdeling gediend heeft.
Als administrateur blijft hij gelukkig nog volop actief voor onze afdeling. In zijn plaats hopen wij die zondag te mogen begroeten als nieuw
bestuurslid de heer G.L. Radstake. Uiteraard is voor beiden na afloop in
de Eendracht een kleine receptie waarbij u allen uitgenodigd bent.
Zondag 28 maart is het alweer Palmpasen. Ik wil dan met u even naEendracht - maart 1999
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denken over de vraag waarom we ons eigenlijk altijd zo in de plooi
moeten houden.
Donderdagavond 1 april, tijdens de avondmaalsdienst, wilde ik wat
dieper ingaan op de vraag waarom, juist als we de ander zo hoog nodig
hebben, we er soms alleen voor staan.
MEDEDELING
De eerstvolgende kerkdienst tijdens welke de bediening van de doop
zal plaatsvinden, is voorzien op zondag 9 mei a.s. Mocht u destijds gezegd hebben daar nog over na te willen denken, maar nu besloten heeft
uw kind (kinderen) alsnog te willen laten dopen, gelieve u hiervoor met
mij contact op te nemen.
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Met een groepje op de Weth. Berkhoffschool was ik bezig ze het een en
ander uit te leggen over de samenstelling van de bijbel. Ze hebben dan
allemaal een bijbeltje voor zich en ik vertel ze daar vanalles over en
ook hoe je in de bijbel een tekst kunt opzoeken. Eerst vertel ik ze over
de diverse bijbelboeken met al die vreemde namen en ook nog hoe die
worden afgekort. Als ze het een beetje begrepen hebben doe ik een
spelletje wie het snelst een bijbeltekst weet te vinden. Ik schrijf dan de
afkorting op met het hoofdstuknummer en het versnummer en dan
maar zoeken. Eerst moeten ze natuurlijk in de inhoud kijken. Ik had
opgeschreven Fil. 2:7. Ook Marco Burgers liet zijn vingers over de inhoud glijden en op een gegeven ogenblik hoorde ik hem zeggen:
"Flipperkast, hoofdstuk twee vers zeven!"
VITRINE
Kijk eens in de vitrine in de ontvangsthal van de kerk. Daar is momenteel een fraaie collectie hobby-artikelen te zien, die door Erna WolsinkSemmelink is vervaardigd.
TENSLOTTE,
Vandaag, 23 februari, voor het eerst van mijn leven een 'conjunctie' ge6
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zien! We troffen het met het heldere weer. De planeten Venus en Jupiter
bijna in elkaars verlengde. Een indrukwekkend gezicht. Mijn vrouw en
ik stonden onze verrekijker in de voortuin om dit verschijnsel waar te
nemen. De voorbijgangers zullen wel gedacht hebben: "daar op de pastorie lopen ze ook met molentjes". Waarom ik het extra interessant
vond om eens zo'n conjunctie te zien is, omdat geleerden wel eens de
gedachte hebben geopperd, dat de 'ster van Bethlehem' waarschijnlijk
een dergelijke conjunctie moet zijn geweest in het jaar 4 voor Christus.
Onze jaartelling zou dus om die reden niet juist zijn! We hebben het
jaar 2000 al 3 jaar achter de rug! Dat scheelt weer een milleniumprobleem.
De afgelopen februari maand was er een die ons, wat het weer betreft,
lang zal heugen. We kregen nog van alles wat, maar weinig goeds.
Ik heb nog in een spreukenboek gekeken of er over februari soms een
gezegde is, maar heb niets kunnen vinden. Daarom maak ik er zelf
maar een:
Februari, met je weinig dagen.
Ik kan jou maar net verdragen.
Hopelijk dat maart ons de Lente
brengt!
Wij gaan die alvast voor een weekje
tegemoet. Zondag 7 maart zijn wij
weer terug. Voor dringende mededelingen gelieve u contact op te nemen met het secretariaat of de heer
en mevrouw Schuurman (zie colofon)
Met een hartelijke groet aan u allen,
A.M.J. Meijer.
OVERIGE AKTIVITEITEN IN ONZE AFDELING IN MAART
Eendracht - maart 1999
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Op woensdagavond 17 maart komt de VRIJE GESPREKSKRING
weer bijeen. We willen nog wat verder praten over wat het echtpaar van
Ipenburg en de heer Hoog Ansink ons hebben verteld, in het bijzonder
over het begrip: 'aan gene zijde'. Wat stellen wij ons daarbij voor. De
avond begint om 20.00 in de bestuurskamer. Hoofdingang kerk.
(Doetinchemseweg 5) Deze kring staat voor eenieder open die een
goed gesprek wil hebben.
BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS
Vrouwenclub I komt op maandagmiddag 8 en 22 maart bijeen om
14.00 uur in de kleine zaal.
Voor Vrouwenclub II is er op donderdag 4 maart een avondje lezen en
handwerken, aanvang 20.00 uur in de kleine zaal. Op 18 maart wordt
de Paasshow bij Steentjes in Silvolde bezocht.
60+ CLUB
Bijeenkomst op dinsdagmiddag 9 maart om 14.30 uur.
Deze middag zal de heer Comdeur van de afdeling ouderenzaken van
de gemeente Wisch over zijn werk vertellen en ook voorlichten waarmee de gemeente Wisch ouderen tot hulp en steun kan zijn. Wanneer u
geen vervoer heeft en toch wilt komen, kunt u bellen met dhr.Hemink,
(0315) 241486. U wordt dan gehaald en weer thuisgebracht.
Om alvast in de agenda te zetten: Dinsdag 13 april zal Ds P.H. van Lent
weer verder vertellen. Dit keer wil hij eens terugblikken op de mensen
en zaken die voor hem in zijn leven van belang zijn geweest.
Verslag van de bijeenkomst op 9 februari.
Op 9 februari hield de 60+ club haar maandelijkse bijeenkomst in De
Eendracht. De ontvangst was als vanouds; koffie of thee met iets erbij.
Ondanks de sneeuw en plaatselijke gladheid kon Janny NijhofWeggelaar een flink aantal (de oudjes doen het nog best) aanwezigen,
8
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waaronder een aantal “nieuwe gezichten”, welkom heten, waarna het
woord en de daad werd gegeven aan Herman Nijhof. Onder de titel
“Een wandeling door Wenen”, werden prachtige dia’s vertoond die
door de 90-jarige met jeugdig enthousiasme werden toegelicht. Wenen,
een schone, mooie stad met een sfeer als in geen andere. Met een beetje
fantasie waren de Strauss-melodieën van de Wiener Philharmoniker te
horen. Om te beginnen werd een bezoek gebracht aan de Sanckt Florian kathedraal, prachtig van binnen met een opvallend Bruckner orgel.
Vervolgens aan de rand van Wenen het oorspronkelijke jachtslot
Schönbrunn, later uitgebreid.
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog hebben hier ongeveer honderd
gezinnen tijdelijk op de bovenverdieping gewoond. Omgeven door een
schitterende tuin. De Gloriette werd vanaf de zijkant belicht, waarbij
ook bekende Varsseveldse personen op de dia’s te zien waren. Binnen
werd o.a. aandacht besteed aan de Napoleon Zimmer, de gecombineerde slaap-, bad– en woonkamer van Frans Jozef, alsmede de ontvangstkamer met fantastisch fraaie gobelins. In de spiegelzaal die ook dienst
doet als balzaal en concertzaal, werd op de laatste avond van het bezoek aan Wenen genoten van een Straussconcert. Het paardenmuseum
werd ook met een bezoek vereerd. De gouden koets, met daarvoor houten paarden, overtrokken met een huid om echt te lijken.
Onvermoeibaar verder naar het
privé-theater van Maria Theresia,
het nieuwe raadhuis in gotische
stijl met aanpalend het nieuwe
parlementsgebouw en de nieuwe
universiteit. De luchtige kant
werd gevormd door een bezoek
aan de Grinzil kelder met orkest.
Een gezellige plek met zang, muSachertorte wordt met liefde en veel
ziek en wijn. De scheiding der geduld gemaakt. Maar het kleinste exemplaar met een doorsnee
standen bleek uit het theaterbevan 12 cm kost wel zo’n f 35,-.
zoek. De elite van Wenen ging
Eendracht - maart 1999
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naar het Burchtheater met de keizerlijke loge, terwijl het gewone volk
zich amuseerde in het volkstheater.
Op één van de volgende dia’s was op de achtergrond het Burchtheater
te zien met een schitterende tuin, waarvan de bloemenweelde in september het grootst was. De Spaanse rijschool werd niet vergeten. Oorspronkelijk werden de hier aanwezige paarden in Joegoslavië gefokt.
Na de ontmanteling van Oostenrijk gebeurde dat in Stiermarken. Bij de
geboorte hadden de veulens een bruinzwarte kleur, welke naderhand geleidelijk overging in wit (schimmel). De opfok gebeurde gezamenlijk. Op volwassen leeftijd werd er een selectie gemaakt en de uitverkorenen voor het
“grote werk” aangewezen. De acceptatie binnen de aanwezige selecte groep
gebeurde ook met de nodige ceremonie.
De officiële eetzaal in Wolfsburg kreeg ook een beurt, waarbij nadrukkelijk aandacht werd besteed aan de gebruiken (of nukken) van Frans
Jozef. Hij kreeg als eerste het eten voorgeschoteld, begon meteen te
eten en wanneer hij verzadigd was en ophield met eten, moest iedereen
ophouden. Degenen die als laatsten met eten konden beginnen, zaten
aan de “hongerkant”. De koninklijke bibliotheek was het volgende
agendapunt met als bijzondere vermelding dat er elk uur een grammofoonplaat werd gedraaid van Antoon Bruckner. Het hoge rad in het Prater heeft veel weg van een kermisattractie. Trapsgewijs kan men uit– en
instappen. Het geheel komt over als een rustige omwenteling en vooral
bovenin een prachtig uitzicht.
De Pestzuilen roepen twee herinneringen op: de pest, de bezetting door
de Turken. Liebe Augustijn liep op alcohol en speelde al lopende zijn
melodieën. Hij was dusdanig onder invloed dat hij het pestgat, met
daarin de lijken van de pestslachtoffers, inliep. Ondanks besmetting
door het pestvirus had dat voor hem geen gevolgen. Kennelijk had de
10
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alcohol goed ontsmettend gewerkt. Zou het voor griep ook werken? De
Kaus Kirche is van binnen een mooie luxe kerk, waar in de rode marmerzaal destijds de onafhankelijkheid van Oostenrijk werd getekend.
In het Stadspark van Wenen worden veel concerten gegeven, o.a. door
de Wiener Philharmoniker bestaande alleen uit mannen, en het Weens
Philharmonisch orkest, waarbij mannen en vrouwen de bezetting vormen.
Achter in het park staat een Strauss-monument. Het klooster Neuburg
is een monumentaal gebouw met een eveneens monumentaal altaar uit
± 975. De beelden vertonen delen
van het oude Testament en zijn bedekt met bladgoud. Een overzicht
van Wenen aan de Donau gaf een
beeld van de omvang van de stad,
waarbij de oude universiteit opviel. Hier werkte o.a. ook de Nederlandse professor van Swieten,
welke o.a. ook de hofarts was van
Maria Theresia. Die had veel zorg en aandacht nodig. Die kreeg ze ook
want ze baarde zestien kinderen. Na de oude universiteit kreeg ook de
nieuwe universiteit een beurt, met daarin het natuurhistorisch en het
cultuurhistorisch museum. Tot slot nog aandacht voor de Wiener Sängerknaben. Geen Wenen zonder muziek en zang. Het was een zeer interessante middag, waarbij naast het op beeld gepresenteerde, historie
werd gepresenteerd en geschiedenis gedoceerd.
Een klaterend applaus onderstreepte de waardering. Herman werd onder aanbieding van een attentie door Jannie hartelijk bedankt. Een zeer
geslaagde middag, een aanmoediging voor nog meer “nieuwe-lingen”.
VOORAANKONDIGING REISJE ZONDAGSSCHOOL
Op zondag 25 april willen we weer naar de “Romeinse” stad bij Xanten. Nadere bijzonderheden in de april-editie.
LEZING
Eendracht - maart 1999
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Gemeenteavond
Donderdag 25 maart om 20.00 uur
Met medewerking van
toneelvereniging “Halle-Heide” met de klucht:

’t Is maor tiedelijk
Blijspel in drie bedrijven door J. Hemmink-Kamp.
Als gevolg van een brand worden twee boertjes, zeventigers al, dakloos. De
pastoor en de dominee bemoeien zich met hun lot en gaan op pad om de berooide mannen onder dak te krijgen. Dit valt niet mee omdat de boertjes, die
familie van elkaar zijn, niet al te best met elkaar overweg kunnen en voortdurend bekvechten om de kleinste kleinigheden. En toch lukt het. Er wordt voor
hen plaats gemaakt op de boerderij van hun nicht Anna Veldman, ondanks het
feit dat Anna jarenlang te min voor hen was. Maar Anna verzucht: Kom er
maar in, je moet mekaar toch helpen! En het is maar tijdelijk! Onder het geduld en de zorg van Anna en haar zoon Jan veranderd de verhouding tussen de
boertjes langzamerhand, en als ze eerlijk zijn kunnen ze eigenlijk niet zonder
elkaar. De boertjes hebben de tijd van verzuiling nog heel bewust meegemaakt
en kunnen maar moeilijk wennen aan de moderne tijd waarin alles verandert.
Het spiegeltje dat ons voorgehouden wordt is van alle tijden en het is niet verkeerd er af en toe eens in te kijken.

Donderdag 11 maart komt Ds Menno Rougoor spreken over het thema: "Geloof en twijfel, een onafscheidelijke tweeling". Zie hiervoor
het hoofdartikel. Aanvang 20.00 uur in de Eendracht. Toegangsprijs
inclusief koffie/thee bedraagt f 5,-.
ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN
Afd. Aalten (Prinsenstraat 27): 8 maart de laatste lezing door Ds. E.
Laman Trip-Kleinstarink over "Die Zauberflöte". Op 28 maart vertelt
Drs. J. Veerbeek over de zoektocht naar Jezus in verhalen en gedichten, muzikaal omlijst door Jaike Bergstra.
12
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Afd. Dinxperlo (Wilhelminastraat 13): geen bijzondere lezingen.
Afd. Zelhem (Piersonstraat 4): drie bijeenkomsten met als thema mediteren kun je leren, o.l.v. dhr. J. Deenen, theoloog en mw. P. den Dulk.
WERELDGEBEDSDAG
VRIJDAG 5 MAART
De diensten zullen deze dag zijn: om 15.30
uur in de zaal 'de Schakel' in de Bettekamp
en om 19.30 uur in de Keurhorsterkerk te
Sinderen. Het thema van dit jaar luidt:
'Gods tedere aanraking'. De liturgie van deze dienst is opgesteld door vrouwen uit Venezuela. Van harte nodig ik uit een van deze
diensten bij te wonen.
ACTIVITEITEN VAN DE HERVORMDE / GEREFORMEERDE FEDERATIE
Op woensdagavond 3 maart vindt de laatste leerhuisbijeenkomst van
dit seizoen plaats om 20.00 uur in de Keurhorst. Contactpersoon is Gert
Rutgers,  (0543) 461210.
ACTIVITEITEN VAN 'DE VLAM'
Op 25 maart, 8 en 22 april: wordt er een basiscursus esoterisch bijbellezen gegeven door Hans Stolp in het centrum voor spirituele ontwikkelAgenda activiteiten Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB afd. Varsseveld seizoen 1998/1999
(Beide activiteiten zijn in de grote zaal van
“de Eendracht”, Beatrixstraat 1a)

Donderdag
11 maart
20.00 uur
Donderdag
25 maart
20.00 uur

Lezing door Ds Menno Rougoor over het thema
“Geloof en twijfel, een onafscheidelijke tweeling !”.
Entree f 5,- inclusief koffie/thee.

G E M E E N T E AV O N D
m.m.v. toneelvereniging “Halle-Heide” met de klucht:
“’t Is maor tiedelijk”.
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ing, Holterweg 97, 7001 EJ Doetinchem.  (0314) 340466.
VAN DE BESTUURSTAFEL
De jubileumactie die ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap is georganiseerd, heeft zoals eerder al is vermeld, ruim f 10.000,- opgebracht. Een deel van dit geld was bedoeld
om er iets blijvends mee aan te
schaffen voor onze kerk en een deel
om wat extra onderhoud te kunnen
uitvoeren. Om u te informeren omtrent de stand van zaken: we hebben
nog net voor Kerstmis een prachtige
en kwalitatief hoogwaardige piano
aangeschaft, die we voor een vriendenprijs van één onzer leden konden
overnemen, en dus niet zoals abusievelijk in het januari-nummer van
de “Eendracht” is vermeld, ons als een schenking ter beschikking is gesteld. We hebben inmiddels al veel voldoening en gemak van deze piano gehad. Ook zijn we momenteel aan het werk met de vervanging en
verbetering van de geluidsinstallatie in de kerk, de installatie wordt zodanig geïnstalleerd dat de koster achter in de kerk de geluidsterkte kan
regelen, zodat voor elke voorganger de optimale instelling kan worden
verkregen. We hopen dat vooral de oudere kerkgangers hier profijt van
zullen hebben. De vernieuwing van de geluidsinstallatie en de aanschaf
van de piano kosten circa f 6000,- zodat we ook nog wat overhouden
voor wat extra onderhoud, maar dat zal niet zo in het oog springen, al
zijn we uiteraard wel content dat de jubileumactie dit alles mogelijk
heeft gemaakt.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
G.T. Navis.
OP DE KOFFIE BIJ HET BESTUUR
Het bestuur van onze kerk had de dames van de vrouwenclubs uitgenodigd voor een gezellige avond in de “Eendracht”. Dit als dank voor de
14
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hulp in het afgelopen jubileum-jaar, zoals b.v. de fancy-fair, de regionale buitendag en de jubileum-zondag in november. Nadat we van koffie
en koek waren voorzien, heette de voorzitter ons hartelijk welkom, en
ging er nog even op door dat de vrouwenclubs al die 125 jaar van de
NPB al bestaan hebben en in de jaarverslagen voorkomen. Dit is zeker
uniek en het vermelden waard, en het geeft zeker ook de waarde aan,
die de vrouwenclubs door al die jaren heen, voor de kerk hebben. Ds.
Meijer vertoonde de video-film, die gemaakt is van de jubileumzondag in november. Tussendoor werden we nog getrakteerd op een
hapje en een drankje.
Namens alle dames bedankte Antje Wisselink het bestuur voor de gezellige avond, waarna we “vol” en voldaan naar huis gingen.
VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING
Op 10 februari j.l.
De voorzitter dhr. G.T. Navis kon een redelijk aantal mensen verwelkomen op onze jaarlijkse ledenvergadering. Door middel van de verslagen van de diverse clubs en commissies konden we horen hoe ieder op
zijn eigen wijze heel actief is binnen de afdeling. Helaas kampt de zondagsschool met een tekort aan leiding, graag willen we een oproep
doen of er mensen bereid zijn de zondagsschoolleiding te komen versterken. Tijdens de bestuurswisseling mochten we dhr. G. Radstake verwelkomen als nieuw bestuurslid, tevens werd er afscheid genomen van
dhr. G.J. Breukelaar als bestuurslid. Dhr. Breukelaar blijft wel de administratie verzorgen. Dhr. Navis bedankte dhr. Breukelaar voor zijn inzet
als bestuurslid gedurende de afgelopen zes jaar. Op zondag 21 maart is
er gelegenheid om kennis te maken met dhr. Radstake en afscheid te
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nemen van dhr. Breukelaar tijdens
het koffiedrinken na de dienst.
Misschien is het goed om alle bestuursleden nog eens op een rijtje te
zetten:

Dhr. G.T. Navis neemt afscheid van
dhr. G.J. Breukelaar

Dhr. G. Navis (voorzitter)

Dhr. W. Groot-Nibbelink

Mw. J. ten Brinke-Vrieze (secretaris)

Mw. A. Kraan-Heinen

Dhr. B. ten Brinke (penningmeester)

Dhr. G. Hobelman

Mw. G. ten Brinke-Kuiperij
(vice-voorzitter)

Mw. A. Gussinklo-Siebers

Mw. A. Duitshof-Wisman

Dhr. G. Radstake

Mw. D. Schurink-Duitshof
VERWERKING LEDENGELD EN VRIJWILLIGE BIJDRAGE

Jaarlijks ledengeld:
Bijdrage maandblad “Eendracht”:

Leden jonger
dan 25 jaar:

Leden van 25
jaar en ouder:

f 25,-

f 125,-

f 10,- per verzendadres

De door u toegezegde vrijwillige bijdrage wordt, indien niets anders is
afgesproken, jaarlijks in twee termijnen verrekend. Bij een echtpaar
wordt de vrijwillige bijdrage bij de man verrekend. De werkwijze in
1998 was als volgt:
16
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Voor een echtpaar
betaalt de
man:
Ledengeld:

Een
alleenstaande
betaalt:

betaalt de
vrouw:

de helft in april en de helft in oktober

Vrijwillige bijdrage:

de helft in april
en de helft in
oktober

Bijdrage maandblad
“Eendracht”:

in april

de helft in april
en de helft in
oktober
in april
(indien van toepassing)

De betaling vond plaats d.m.v. automatische incasso of acceptgiro. De
verwerking zal in 1999 op dezelfde wijze gebeuren. Als omschrijving
wordt altijd “ledengeld + vrijw. bijdrage” gebruikt, ook als u alleen ledengeld betaalt. Indien u een acceptgiro ontvangt verzoeken wij u hiervan gebruik te maken en op de acceptgiro geen wijzigingen aan te
brengen. Wij verzoeken u om adreswijzigingen z.s.m. aan ons door te
geven.
TARIEVEN VOOR HUWELIJK-, BEGRAFENIS– OF
CREMATIEDIENSTEN

Leden:

Niet-leden:

Inzegening huwelijk:
Organist:

f 125,f 75,-

f 625,f 75,-

kosteloos
f 75,-

f 950,f 75,-

f 125,f 75,-

f 1075,f 75,-

f 25,-

f 975,-

Begrafenis met rouwdienst in de kerk:
Organist:
Crematie gecombineerd met rouwdienst in
de kerk en een kort woord in het
crematorium:
Organist:
Crematie met rouwdienst in crematorium:

(onkosten
predikant)
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TARIEVEN (VERVOLG)
Gebruik gebouw “De Eendracht” t.b.v.
rouwdiensten:
Hulp van extra personeel wordt verrekend
volgens kostprijs indien burenhulp ontbreekt.
Koffie en thee:

Leden:

Niet-leden:

f 150,-

f 375,-

(incl. vaste personeelskosten)

f 2,- per kop

Koek / cake:
Liturgieën:

kostprijs

Cassettebandje:
CADEAUS WAAR U EER MEE BEHAALT
Het boek over 125 jaar vrijzinnig geloofsleven in Varsseveld en het theelepeltje met
een afbeelding van ons kerkje.
Boek:
f 29,50
Lepeltje: f 12,50
De baten van de verkoop komen ten goede
aan het jubileumfonds van onze kerk. Boek
en lepeltje zijn verkrijgbaar bij Mw. Dinie
ten Brinke-Rougoor, Kon. Julianalaan
7, 7051 AL Varsseveld,  (0315) 26
22 66 of na afloop van de kerkdienst in de bestuurskamer. U
kunt het boek of lepeltje ook
bestellen door overmaking
van resp. f 29,50 of f 12,50 (of een veelvoud daarvan
indien u meerdere boeken of lepeltjes wenst) op
rek. nr. 36.48.88.199 van de Rabobank te
Varsseveld o.v.v. “Jubileum-fonds 125 jaar
NPB Varsseveld” t.n.v. Hr. B. ten Brinke,
18
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BELANGRIJK OM TE WETEN - COLOFON
Voorganger: Ds A.M.J. Meijer. Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, 
(0315) 24 20 80. Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze,
Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld,  (0315) 24 23 68. Beheer kerk en verenigingszalen: H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld,
 (0315) 29 83 81. Verenigingszaal: “de Eendracht” Beatrixstraat 1a,  (0315) 24
45 37. Administrateur: Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, 
(0315) 24 14 08. Gironummer: N.P.B. Varsseveld 846569. Bankrekeningen: Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265 Beide
staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg.
Vrouwenclubs: Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10,  (0315) 24
14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13,  (0315) 61 73 82.
Verzorging "Eendracht": Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
 (026) 334 64 80, na 18.00 uur:  (0315) 29 85 59 of e-mail:
digirini@xs4all.nl Verzendklaarmaken: Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp,  (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake;
Hr. G.H. Schepers. Kopij adressen en redactie: Rinus Luijmes, Ds A.M.J. Meijer
(zie elders in deze colofon), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051
AM Varsseveld  (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34,
7135 KH Harreveld  (0315) 24 14 40 of fax: (0315) 24 26 43 en Mw. W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC Varsseveld,  (0315) 24 25 37. Leiding
zondagschool: Els Kraan-Derks,  (0315) 24 18 85, Erna Wolsink-Semmelink, 
(0315) 29 87 18, Caroline Gesink-Lub  (0315) 24 39 83 en Engelien Veerbeekte Vruchte  (0315) 29 86 87. NPB-Koor secretariaat: Mw. J.G. Boezel-van Dam
 (0315) 24 18 90. Organist: Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH Aalten
 (0543) 47 17 04. Autodienst: Mw. B. Chevalking-Wennink  (0315) 29 82 23
of Mw. H.E. de Roo-Berkhoff  (0315) 24 14 87. Cassettedienst: Hr. B. Kraan 
(0315) 24 18 85.
Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:
Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap
omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer
van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz.
geloofgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend
ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.

Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.
Naam:_____________________________________________________
Adres:_____________________________________________________
Postcode:___________Woonplaats:_____________________________
Telefoon:___________________________________________________
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Vrijdag
5 maart

Oecumenische diensten in het kader van Wereldgebedsdag, om 15.30 uur in de Bettekamp en om 19.30 uur
in de Keurhorsterkerk. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de toelichting elders in deze editie.

Zondag
7 maart

Geen dienst, wel vrijzinnige dienst in in Aalten Mw Kersjes-de Muinck Keizer, aanv. 10.00 uur (Prinsenstr. 27).

Vrijdag
12 maart

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

Zondag
14 maart

10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema “Kracht ontvangen
door kracht te geven“, bij 1 Kor. 12:9. Na afloop is er in
de Eendracht koffie.

Zondag
21 maart

10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: “Leven zonder vijandsbeeld” bij Luc. 6. 25-30. Tijdens deze dienst zal de
heer G.L. Radstake worden geïnstalleerd als bestuurslid
en zullen wij de heer G.J. Breukelaar bedanken voor de
zes jaar dat hij onze afdeling in het bestuur gediend heeft.
Gelijktijdig is er zondagsschool in de Eendracht. Na afloop een kleine receptie (met een hapje en een snapje) in
de Eendracht vanwege deze bestuurswisseling. U bent allen hierbij van harte welkom.

Zondag
28 maart

10.00 uur: Palmpaasdienst, Ds A.M.J. Meijer, thema
“Uitzinnig” Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht,
de Palmpaasstokken zullen worden gemaakt. Na afloop is
er koffie en limonade in de Eendracht.

Donderdag
1 april

19.30 uur: Avondmaalsdienst, Ds A.M.J. Meijer thema
"Wij moeten wakker blijven" bij Matth. 26:39-47.

Zondag
4 april

10.00 uur: Paasdienst, Ds A.M.J. Meijer, thema “Feiten”
bij Joh. 19. M.m.v. ons koor. Nadere bijzonderheden in de
Eendracht van april.
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