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DE VROUW DIE JEZUS LIEF HAD
Afgelopen maand was er in het kader van
ons lezingenprogramma een voordracht van
mevr. Drs W. Bosman-Kok over het beroemde boek genaamd ‘de Da Vinci Code’.
Op boeiende wijze, aan de hand van dia’s,
gaf zij een toelichting op de in dit boek genoemde personages en plaatsen van handeling. Met recht kunnen we zeggen dat zij
‘de Da Vinci Code’ voor ons gebroken
heeft. Het komt er op neer dat Dan Brown,
de schrijver van het boek, op handige wijze
Maria Magdalena
gebruik heeft gemaakt van allerlei bekende
(Ambrosius Benson, 1484-1550)
gegevens en deze met elkaar in verband
heeft gebracht in een spannend, maar weinig waarheidsgetrouw, verhaal.
In ieder geval mogen we zeggen dat dankzij zijn boek toch veel mensen
weer geïnteresseerd zijn geraakt in de achtergronden van de evangeliën,
vooral
ook- okt.
in de2006
rol die Maria Magdalena (eigenlijk Maria van
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Magdala, een dorpje niet ver van Nazareth) in het leven van Jezus zou
hebben gespeeld. Het beeld van haar als vriendin en geliefde van Jezus
is al eeuwen oud. Niets nieuws dus nu Brown dit beeld om het hardst
verdedigt. Dankzij Brown’s boek wordt de zwaar onderbelichte rol van
Maria Magdalena nu bij een breed publiek voor het voetlicht gebracht.
Bovendien schetst hij van haar een ander beeld dan in de kerkelijke traditie eeuwenlang gemeengoed is geweest, namelijk dat van een bekeerde prostituee.
In ‘de Da Vinci Code’ wordt Maria Magdalena ons voorgesteld als de
echtgenote van Jezus en uit dit huwelijk zou zelfs een dochter geboren
zijn. In de vier evangeliën die ons zijn overgeleverd is hiervoor geen
enkele aanwijzing te vinden. Merkwaardigerwijs, en dit is een gedachte
die mij persoonlijk intrigeert, wordt er in het boek Handelingen der
Apostelen ook niet meer over haar gerept en Paulus en de andere briefschrijvers noemen haar ook niet. Alleen in de brief aan de Romeinen
wordt een zekere Maria gegroet, maar of dit Maria Magdalena is wordt
er niet bij vermeld. In totaal is er in het Nieuwe Testament sprake van
tenminste vier Maria’s, maar is altijd duidelijk wie van de vier bedoeld
wordt. Voorts komen wij in de evangeliën een aantal vrouwen tegen
waarvan de naam niet genoemd wordt, maar zodra het om ondeugende
types gaat (in de seksuele zin van het woord) verbindt de kerkelijke traditie deze steevast met Maria Magdalena. Enig bewijs is daar niet voor.
Dat zij een trouwe en heel geliefde volgeling van Jezus was, mag echter, zonder enige twijfel, uit diverse evangelieteksten worden opgemaakt. En dat is ook de bron van vele speculaties en complottheorieën.
Eén van deze theorieën gaat uit van het onweerlegbare feit dat in de
Christelijke gemeenten, die na de dood van Jezus ontstonden mannen
en vrouwen als volstrekt gelijkwaardig werden gezien, maar dat in de
eeuwen daarna de rol van de vrouw stelselmatig werd geminimaliseerd
ten gunste van de mannelijke suprematie. Op grond hiervan is het niet
denkbeeldig dat er moedwillig teksten die de belangrijke rol van Maria
Magdalena belichtten, geschrapt zijn.
Zeker is in dit verband dat het ‘Evangelie van Maria Magdalena’, dat
aan haar wordt toegeschreven, in de vierde eeuw tot verboden boek
werd verklaard en dat de kerk aanbeval dat alle daarvan in omloop zijnde exemplaren (samen met nog een groot aantal geschriften) dienden te
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worden verbrand. Door een wonderlijk toeval is echter een zeer groot
deel van deze verboden geschriften in 1945, in een grot in de Egyptische woestijn, teruggevonden, waaronder ook gedeelten van dit evangelie. (andere gedeelten hiervan waren trouwens al in 1896 bij een antiquair in Cairo opgedoken) Op mij komt, om diverse redenen, dit evangelie zeer authentiek over.
Op geen enkele manier is de inhoud in strijd met de strekking van de
bekende evangeliën. In tegendeel, in enkele gevallen verduidelijkt het
bepaalde passages waar ik tot nu toe geen raad mee wist en treedt de
persoon van Jezus naar voren als een mens waarin wij een goede vriend
herkennen. Dit rechtvaardigt de veronderstelling dat Jezus aan Maria
Magdalena informatie heeft verstrekt die hij zijn mannelijke discipelen
onthouden heeft. Het nu volgende citaat uit dit evangelie getuigt hiervan (vers 10a): Petrus zegt tegen Maria: ‘Zuster, wij weten dat de verlosser meer van jou gehouden heeft dan van de andere vrouwen. Zeg
ons de woorden van de verlosser, zoals jij je die herinnert; die jij kent,
maar die wij niet kennen en die we ook nog niet hebben gehoord’.

Maria Magdalena, afgebeeld op een
pagina uit het Magdalena handschrift uit
1476
(foto Kasteel Huis Bergh)

Wij prijzen ons gelukkig, er ook dit
jaar weer in geslaagd te zijn dé autoriteit op het gebied van de
‘verboden boeken’, Drs Jacob Slavenburg, bereid te hebben gevonden
voor onze geloofsgemeenschap
weer een lezing te geven. Nog niet
zo lang geleden is er van zijn hand
een studie verschenen met als titel:
“De vrouw die Jezus lief had, Maria
Magdalena het ontkende mysterie.
Een zo eerlijk mogelijk verantwoorde poging de ware rol van Maria
Magdalena aan het licht te brengen.

Op dinsdag 17 oktober komt hij in de Eendracht ons hierover vertellen.
Van harte aanbevolen!
(zie voor nadere informatie het lezingenprogramma op pag. 17)
A.M.J. Meijer
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BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken:
Op zondag 10 september 2006 overleed op 83-jarige leeftijd de heer
Johan Hendrik (Han) van den Berg
Han van den Berg groeide op in Varsseveld, samen met zijn twee jaar
jongere zuster Wies. Een goed gezin, maar het geluk werd wreed verstoord, door het overlijden van zijn vader. Han was nog maar tien jaar
oud. Zijn moeder bleef achter met de twee kinderen en het toen nog ongeboren broertje Bart. Teneinde haar taken iets te verlichten, ontfermden zijn opa en oma van vaders kant, zich over de kleine Han. Deze
grootouders hadden aan het begin van de Sinderenseweg hun woning
en een zaak in autobanden annex autosloperij.
Na enkele jaren de Mulo doorlopen te hebben trad hij ook toe tot dit bedrijf. Gezien Han zijn gevoel voor techniek en zijn liefde voor motoren,
was dit werk hem op het lijf geschreven. Tot 1946 is hij daar gebleven,
maar toen zijn moeder met zijn broer Bart een huis betrok aan de Sinderenseweg trok hij daar in en zou daar na zijn huwelijk in 1954 met Dien
ter Horst ook nog lange tijd blijven wonen. In die tijd was Han al min
of meer een kleine zelfstandige die handelde in motoren en allerlei aanverwante zaken en op free-lance basis her en der zijn diensten aanbood
als chauffeur van melk-, vee- en vrachtwagens.
“Vrijheid blijheid” was het devies van de heer van den Berg. Dien en de
kinderen Hans en Ada kwamen aan aandacht van hem niets te kort. Met
Hans ging hij naar zijn voetbalwedstrijden en op woensdagavond met
Ada naar de trainingsavond van de motorclub aan de Vennebulten. Ook
voor vakanties met zijn gezin ruimde hij tijd in. Eerst werden de vakanties in Nederland doorgebracht, maar later in Spanje, Duitsland, Oostenrijk.
Ondertussen was Han zijn handel uitgegroeid tot een handel in motoren
en het uitdeuken van auto’s. Later richtte hij zich meer op het importeren en doorverkopen van auto’s uit Duitsland. Zijn sterke contactuele
eigenschappen kwamen daarbij goed van pas. Al vanaf zijn jeugdjaren
was het motorrijden zijn grote passie. Hij was dan ook een van de oprichters van de ‘Vamac’; de Varsseveldse motorclub. Enkele jaren gele4
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den is hij hiervoor nog gehuldigd en tot Ere-lid benoemd.
In 1984 besloten Dien en Han, aan het Kerkplein in Varsseveld te gaan
wonen. In 1989 volgde zijn aanstelling tot marktmeester in Varsseveld.
Meer dan tien jaar heeft hij deze taak tot ieders tevredenheid mogen
vervullen. Ook hiervoor is hij door de marktkooplui, enkele jaren terug
nog, samen met Dien, op een feestelijke wijze bedankt.
Wij wensen Dien, Hans en Dinie, Ada en Peter veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
*-*-*-*
Op dinsdag 12 september 2006 overleed op 93-jarige leeftijd
Hendrik Theodoor te Beest
Aan mijn bezoekjes destijds aan de boerderij aan de Masselinklaan zal
ik altijd goede herinneringen blijven bewaren. Nooit was Theodoor te
neer geslagen, zelfs niet nadat een deel van de boerderij was ingestort;
ook daar kon hij nog vrolijk om zijn en mij in de puinhoop wijzen wat
waar zoal geweest was. Altijd die tevreden blik, die pretoogjes en die
hartelijke lach. In gesprekjes gaf hij blijk over een goede aardrijkskundige kennis te beschikken en een goed geheugen te hebben voor gebeurtenissen uit het verleden
Theodoor werd geboren aan de Masselinklaan en zou daar zijn verdere
leven, totdat hij 2 jaar geleden naar de Bettekamp kwam, blijven wonen. Hij groeide daar op in een gezin met 5 kinderen waar de onderlinge
verstandhouding altijd buitengewoon prettig en opgewekt was.
Aan het uithalen van kwajongenstreken geen gebrek en Theodoor deed
daaraan naar hartelust mee. Op een dag had één van de jongens een fles
met alcohol gevonden. Met algemeen goedvinden werd besloten dat
goedje in de drinkbak van de kippen te gieten. Niet lang daarna bleef de
haan, zonder van ophouden te weten, alsmaar kraaien, en waggelden
overal dronken kippen over het erf. Tot grote hilariteit van iedereen. Dat
soort grappen kon daar allemaal.
Toen zijn broer trouwde, op de boerderij bleef wonen en een gezin
stichtte, bleef Theodoor daar ook in huis en bleef hij zich in inspannen
voor het boerenbedrijf.
Een hoogtepunt uit zijn leven vormde het ruiterfestijn in Zelhem, kort
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na de oorlog, waar hij door de toenmalige Prinses Beatrix de 1e prijs
kreeg uitgereikt. In de omgang met paarden was Theodoor een ware
meester.
Hij had een aantal vaste gewoonten. Van verspilling hield hij niet. Hij
was een meester in het hergebruik van allerlei zaken. Touwtjes, schroeven, onderdelen en meer van dat soort zaken werden zorgvuldig bewaard om op een later tijdstip weer van pas te komen. Ook het fabriceren van berkenbezems deed niemand hem na.
Het was pas na zijn 65e, dat hij besloot iets van de wereld te gaan zien.
Hij heeft een aantal mooie reizen gemaakt naar Duitsland, Oostenrijk
Hongarije en zelfs naar Rusland. Hij kon hier uitgebreid over vertellen.
In hem verliezen zijn verwanten en vrienden een markante, bijna legendarische man. Theodoor heeft er nooit enig probleem mee gehad om
ronduit te zeggen wat hij dacht, dat maakte dat hij voor de vrolijke noot
zorgde en bij iedereen geliefd was.
Over leven en dood, had Theodoor te Beest zo zijn eigen gedachten. Hij
had er alle vertrouwen in dat de Eeuwige het wel goed met hem zou
maken. In dat vertrouwen mochten we dan ook afscheid van hem nemen.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand
opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mevr. W. Wisselink-Bergwerg;
mevr. Kreeftenberg-Klompenhouwer; mevr. W. Sturris-Heinen en dhr.
G.A. Goossens. In het ziekenhuis te Enschede was opgenomen mevr.
J.G. Helmink-Vrieze, ook zij is thans weer thuis.
In St. Antonia in Terborg verblijft nog mevr. H.E. de Roo-Berkhoff.
De namen worden alleen vermeld indien de opgenomen leden daar geen
bezwaar tegen hebben.
VERANTWOORDING GIFTEN
Deze maand mocht een van de dames van de bezoekgroep de navolgende gift in ontvangst nemen:
Van de heer R.. € 10,-.
Voor deze gift onze hartelijke en oprechte dank.
6
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HUWELIJKSAANKONDIGING
Op zaterdag 28 oktober treden om 12.30 uur in het
”Hofshuis” in het huwelijk:
Johan Coenradi & Gwen Spaa
De feestelijke receptie wordt die dag van 15.00
uur tot 17.00 uur gehouden in Gasterije “de Heereboer” Oude Doetinchemseweg 42 te Zeddam.
Johan en Gwen en de kinderen Krista, Lucas en Arno ontvangen hierbij
alvast onze hartelijke gelukwensen met deze vreugdevolle gebeurtenis!
EEN TIP VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN
Ons jubileumboek 'Eendrachtig en vrij of de zinnige
Varsseveldse paradox' was zowel regionaal als landelijk een groot succes. Een aantal leden hebben zelfs
meerdere boeken aangeschaft als kado voor hun kinderen of familieleden die niet meer in Varsseveld
woonachtig zijn. Mocht u nog een exemplaar willen
hebben dan kunt u dit boek nog altijd persoonlijk afhalen bij de heer B. ten Brinke,
Kon Julianalaan 7, tel. (0315) 242266.

BIJ DE DIENSTEN VAN OKTOBER
Zondag 8 oktober staat in de dienst van
onze geloofsgemeenschap het thema
“zinloos geweld”
centraal.
Een tiental scholieren van de middelbare
school te Amsterdam, die deel uitmaken
van de Jeugd Musical Amsterdam “Hé
You”, treden tijdens deze dienst zingend
en dansend voor u op.
Eendracht - okt. 2006
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De jongelui gaan al vroeg uit de veren om op tijd hier in Varsseveld te
kunnen optreden. Mogen wij ook rekenen op een enthousiaste ontvangst
door uw aanwezigheid in ons ‘Witte Kerkje’?
Mevr. Angelique Niks-van Oosten zal in deze dienst voorgaan.
Als thema heeft zij gekozen: “zinloos of zinvol?” (bij Genesis 4:1-16).
Na afloop staat voor alle bezoekers de koffie of de limonade klaar.
Op 15 oktober. In de bijbel komt vrijwel geen enkel figuur voor waarbij het allemaal voor de wind gaat en die in zijn leven niet door diepe
dalen moet. En dat is heel begrijpelijk, want voor zover ik iets van het
leven heb gezien kom ik ook in het gewone leven maar weinig mensen
tegen waarvoor alles gladjes is verlopen. Soms moeten we door diepe
dalen, maar daar kunnen we sterker door worden en meer levensinzicht
verkrijgen. Het thema van de dienst is: ‘Door de diepten heen’
Het thema van de dienst van 22 oktober luidt: ‘De nieuwe afgoden’.
Als we zomaar aan iemand zouden vragen of hij er afgoden op nahoudt,
kunnen we er van op aan dat dit zal worden ontkend. Afgoden? Iets
voor de primitieve mens! Niets is minder waar. Zonder er erg in te hebben, heeft de moderne mens zich omringd met afgoden.
En dan zondag 29 oktober.
Deze dag is de 'verjaardag' van onze afdeling. We bestaan dan 133 jaar.
Het is daarom bijzonder verheugend dat wij Henny Radstaak, bereid
hebben gevonden in onze kerkdienst voor te gaan. Henny Radstaak is
met zijn reportages wekelijks te horen in het veelbeluisterde radioprogramma ‘Vroege vogels’.
Het thema van zijn voordracht luidt:
“Waar wij mensen geen vat op hebben”.
Zie hieronder voor nadere informatie over zijn levensloop.
Na afloop staat er voor iedereen een kopje koffie
klaar in de Eendracht. Wij rekenen op uw komst.
Levensloop van Henny Radstaak
Geboren op 12 september 1963 te Rozenburg. Zoon
van Johan Hendrik Louis Radstaak geboren te Heelweg (Wisch), en Maria Neeltje van den Boogaard, geboren te Rotterdam.
8
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Hij heeft 22 jaar gewoond op Rozenburg (Z.H.), maar zijn hart lag en
ligt meer in de Achterhoek, mede omdat hij bijna elke schoolvakantie
bij oom Willem Radstaak doorbracht op de boerderij in Westendorp. De
omgeving van de Achterhoek contrasteerde nogal met de Rozenburgse
omgeving (havens, industriegebied)
Opleiding: gymnasium-B in Brielle (dipoma 1981), HBO-School voor
de Journalistiek (diploma 1988)
Verder militaire dienst 1982-1984, en poging tot studie informatica
(Erasmus Universiteit Rotterdam) in 1984-1985
Vanaf januari 1987 werkzaam bij de VARA-radio, eerst als redacteur en
regisseur bij velerlei radioprogramma’s (Radio 1, 2, 3 en 5), later, vanaf
1991, als redacteur en verslaggever bij Vroege Vogels. Vanaf 1995 ook
werkzaam als regisseur bij het Radio 1 Journaal.
HERDENKING VAN DE OVERLEDENEN
De laatste zondag van het kerkelijk jaar is in de protestantse kerken traditiegetrouw de dag dat men de lidmaten die in het voorafgaande jaar
zijn overleden gedenkt. Enkele jaren terug zijn wij begonnen iets uitvoeriger en persoonlijker stil te staan bij leden die ons het afgelopen
kerkelijk jaar ontvallen zijn. Gebleken is dat dit zeer op prijs werd gesteld zodat wij hier een vaste gewoonte van hebben gemaakt. Allen die
dit jaar een familielid aan de dood hebben verloren zullen binnenkort
persoonlijk middels een brief hierover benaderd worden om deze dienst
bij te wonen en eventueel daaraan hun medewerking te verlenen. Mocht
u wensen dat een van uw verwanten herdacht wordt die geen lid was
van onze afdeling, dan verzoeken wij u beleefd zo spoedig mogelijk
contact op te nemen met mevrouw A Niks-van Oosten, tel.: (0315)
241080.
De dienst wordt gehouden op zondag 26 november 2006.
Vanzelfsprekend zijn ook goede vrienden van overledenen van harte
welkom bij deze dienst.
UIT DE GROENTEKRAAM GEKLAPT!
Dit keer geen ‘uit de school geklapt’, maar even iets anders.
Het was op een vrijdag namiddag , begin juni van dit jaar, vlak voor het
Eendracht - okt. 2006
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begin van de wereldkampioenschappen voetbal. Voor mijn wekelijkse
bezoekje aan de viskraam op de markt parkeerde ik mijn fiets alvast
voor de kraam van de groenteman, omdat ik van plan was daar ook nog
wat fruit te kopen. Terwijl ik mij naar de viskraam begaf riep de jongen
achter de groentekraam luid naar mij:
“Hé, die stropdas met die gele tulpen en die ene
rode, die u draagt, zag ik gisteren ook bij een man
die op de Duitse televisie was!”
“Dat kan wel kloppen”, antwoordde ik en vervolgde: “Dat moet dan de burgemeester van Berlijn
zijn geweest, want er zijn maar twee van deze
stropdassen op de hele wereld en dit is het eerste
exemplaar en die andere heeft de burgemeester
van Berlijn.”
De jongen keek mij even verbouwereerd aan en zei toen: “Ja, dat zal
dan wel, want het was een uitzending uit het voetbalstadion van Berlijn,
maar hoe kunt u dat nu weten?”
“Heel eenvoudig”, antwoordde ik, “het is een ontwerp van mijn vrouw
en die weet precies waar haar stropdassen terecht zijn gekomen. Van dit
ontwerp heeft zij er maar twee gemaakt. Mijn complimenten overigens
voor je opmerkingsgave.” Het hele voorval bezorgde mij wel even wat
binnenpret die ik gelijk kon delen met Liny Kreeftenberg-Prakke, die
ook bij de viskraam stond.
Wat was nu het geval?
Twaalf jaar geleden was ik met mijn vrouw op de afscheidsreceptie van
een bevriende collega van het Christelijk Lyceum te Delft (CLD) waar
ik tot een viertal jaren daarvoor werkzaam was geweest. Dat soort recepties staan daar altijd op hoog niveau met heel spirituele toespraakjes,
cabaret en ander grappen. We amuseerden ons weer kostelijk.
Op een gegeven ogenblik kwam Loek Faase (ook een van de docenten
aldaar) naar mij toe met de vraag: “August, waar heb jij die stropdas gekocht?” “Die heb ik niet gekocht, maar die heeft M-Huberte, mijn
vrouw, voor mij gemaakt, want die heeft als hobby zijdeschilderen.”
antwoordde ik. Waarop hij vroeg: “Denk je dat ze er met spoed nog een
zou kunnen maken? Zoals je weet gaan Rix, mijn vrouw (zij is docente
Duits op het CLD) en ik ieder jaar met een 4-HAVO klas naar Berlijn.
10
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We worden daar altijd door de Burgemeester ontvangen en wij overhandigen die man dan een geschenk. Maar langzamerhand heeft hij genoeg
Delfts Blauw en boeken over Delft. We weten zo langzamerhand niet
meer wat wij die man moeten geven en die stropdas lijkt mij een heel
origineel geschenk.” Ik kon niets anders zeggen dan: “Loek, daar staat
ze, regel het maar even met haar.”
En zo kwam de burgemeester van Berlijn aan zijn oer-Hollandse stropdas!
TENSLOTTE
Afgelopen zaterdag vond ik een verbijsterend bericht in de krant.
Tenminste zes procent van de dienstdoende predikanten in Nederland
heeft verklaard niet in God te geloven. Ik begrijp daar niets van. Het is
te respecteren dat iemand niet in God gelooft, maar volgens mij is het
dan onmogelijk om op een oprechte manier een kerkelijk ambt te vervullen. Is hier geen sprake van “Intellectuele hoogmoed”????
Mijn advies aan deze collega’s is dan ook om ander werk te gaan doen,
want nu zijn zij blijkbaar een show aan het opvoeren en daarmee doen
ze zichzelf en de leden van de geloofsgemeenschap waarvoor zij werkzaam zijn tekort.
Ik wens u nog een mooie nazomer.
Met een hartelijke groet aan u allen,
A.M.J. Meijer
Hollingstedt 2006

De son in de see sien
sakken…
Wim Tannmaat,
Tonnie Kraan,
Rudy Wolsink en
Engelien Veerbeek
temidden van de
Deutsche Freunde
in Husum
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VAN DE BESTUURSTAFEL
August Meijer 65
Onze voorganger August Meijer bereikte zondag 25 september jl. de
pensioengerechtigde leeftijd. Het bestuur en de kerkgangers speelden
daar samen met organist Yarik de Graaf gepast op in door het begin van
de dienst enigszins naar eigen hand te zetten en als verrassing voor August ‘lang zal hij leven’ aan te heffen. Yarik de Graaf wist tijdens de
dienst Meijer nogmaals te ontroeren door via het orgel spontaan een
eigen variant ten gehore te brengen op ‘het leven is een strijdbanier’,
één van de favorieten van onze voorganger.
Na afloop van de dienst trakteerden August en Marie-Huberte in de
Eendracht op gebak. Vice-voorzitter Henk Beunk overhandigde bij die
gelegenheid August namens onze geloofsgemeenschap een kadobon en
sprak hem op luchtige manier toe. Daarvan vindt u onderstaand een globale weergave:
Beste August, tja, daar sta je dan als 65-jarige. Dat is maar liefst tweederde van een eeuw en dat is best wel lang. Vroeger heette het daarom
‘65 jaar oud’. Tegenwoordig spreken we bijna over ’65 jaar jong’. Voor
jou geldt dat zeker qua geest, maar ook lichamelijk mogen we stellen
dat je er op een bepaalde manier gezond uitziet. 65 is dankzij de AOW
ook duidelijk een mijlpaal. Dat begrip letterlijk nemen is echter uit de
tijd en geldt vooral nog in Engeland en Amerika. In ons land zouden we
moeten spreken van een kilometerpaal, al is de hectometerpaal sinds de
melding van snelheidscontroles op de radio veel bekender. Maar om nu
te zeggen dat het bereiken van de 65-jarige leeftijd een ‘hectometerpaal’
is, nee, dan klinkt mijlpaal toch wel een stuk beter. Als getal is 65 lastig,
want je kunt er alleen maar 5x13 van maken. Aangezien 13 het ongeluksgetal is schiet dat niet op. Wel gaan er van iemand soms dertien in
een dozijn, maar dat geldt voor jou August bepaald niet. Daarvoor ben
je te uniek en te veel voorganger. Zelfs nu laat je Balkenende cs. zien
hoe het moet: niets geen VUT of pré-pensioen, nee, gewoon nog een
jaar doorgaan. Ik wens je in dat jaar bij onze NPB en in al die jaren die
12
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nog volgen namens onze hele geloofsgemeenschap veel voorspoed en
een goede gezondheid toe en nogmaals van harte gefeliciteerd.
OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE VOORGANGER
De (verlengde) ambtstermijn van onze voorganger eindigt op 31 oktober 2007. Daarom hebben we als bestuur de procedure in gang gezet om
een opvolger voor August Meijer te vinden.
Er is een beroepingscommissie samengesteld die bestaat uit Ben Groenewold (voorzitter), Henk Beunk (secretaris), Madelon Ankersmit, Marjan Hengeveld, Dia Kleinnibbelink, Ina ter Maat, Angelique Niks en
Bertus Janssen.
De advertentie voor de nieuwe voorganger (waarbij we deeltijdoplossingen niet uitsluiten) verschijnt in ‘Ruimte’ van oktober en in ‘Ad
Interim’, de gezamenlijke uitgave van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten en de Stichting
Zinweb.
60+CLUB
Verslag excursie 12 september
Dinsdagmiddag vertrokken we met drie auto's met daarin veertien personen naar Aalten. Twee sportieve dames en één heer hadden hun stalen
ros (fiets) opgepoetst en wachtten ons al op in Aalten op de Markt.
In Museum Frerikshuus werden we welkom geheten door de heer Hans
de Graaf. Onder het genot van een kopje thee of koffie met een lekkere
plak cake of koek erbij, hield hij een korte inleiding over het museum in
het algemeen. Hij adviseerde ons vooral zelf op ontdekkingstocht te
gaan, waarbij hij rond zou lopen om eventuele vragen te beantwoorden.
Vooral voor het pand Markt 12, waarin tijdens de oorlogsjaren de familie Kemping woonde (de heer des huizes is beter bekend als "ome Jan")
vraagt hij onze bijzondere aandacht. Terwijl in de voorkamer de Duitse
Ortskommandant zetelde en boven op de hooizolder onderduikers zich
schuil hielden, stelde deze familie zich geheel in dienst van het verzet.
Dat men hier destijds onder grote spanning heeft geleefd, lijdt geen
twijfel.
Eendracht - okt. 2006
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De collectie oude landbouwwerktuigen en de daarbij behorende gebruiksvoorwerpen van rond 1900 in de Freriksschure was voor velen
van ons heel herkenbaar.
Het gehele museum ziet er bijzonder verzorgd en goed onderhouden uit.
Het bezoek aan dit museum was dan ook zeer de moeite waard.
Rond half vijf vertrokken we naar Café-Restaurant Het Noorden waar
een heerlijke broodmaaltijd met alles d'r op en d'r an voor ons klaar
stond. Een beetje moe maar heel voldaan waren we rond half zeven
weer terug in Varsseveld.
Bijeenkomst 10 oktober
Wie kent ze niet, de verhalen over Aornt Peppelenkamp en Olbert van
Neuzen Hanne. In de zaterdagskrant van de Graafschapbode konden we
meeleven met deze twee figuren, die altijd wel iets bijzonders beleefden. Deze herkenbare belevenissen waren destijds op menige verjaarsvisite onderwerp van gesprek. We vinden het dan ook fijn dat de heer
F. Roes ons op dinsdag 10 oktober iets komt vertellen over het leven
van zijn vader die onder het pseudoniem "Herman van Velzen" heel wat
boeken en verhalen in het Achterhoeks dialect heeft geschreven.
Het belooft een heerlijke nostalgische middag te worden en we verwachten dan ook heel wat 60-plussers om half drie te mogen begroeten.
Zegt het voort, neem gerust uw buurvrouw of buurman mee! Voor iedereen staat de koffie en/of thee met het traditionele koekje weer klaar.
Agenda 60+Club
16 nov. 2006 mevr. G. Officier met een lezing over
"Geheugentraining"
9 jan. 2007 Nieuwjaarsvisite.
PS
Voor alle duidelijkheid: We noemen deze middagbijeenkomst de
'60+club' waaruit ten onrechte zou kunnen worden afgeleid dat men
zich voor deze 'club' zou moeten aanmelden. Niets is minder waar. Iedereen is op deze gezellige middagen van harte welkom, er staat een
kopje koffie klaar en de entree is gratis! Ook op deze middagen hopen
wij velen van u te ontmoeten.
Schroom niet, kom gewoon.
14
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HOLLINGSTEDT - VARSSEVELD

2006

Varsseveld, september 2006,
Hallo Allemaal,
Na de gezellige tijd die we in Hollingstedt hadden deze zomer,komt de
tijd dat Wim Tannemaat de film klaar heeft.

Wij willen deze samen met jullie bekijken op vrijdag 13 oktober 2006
as. om ca. 19.30 uur in de Eendracht (ingang Beatrixstraat).
Wij zorgen voor de koffie en fris.
Breng ook je ouder(s) mee en eventueel je eigen foto’s .
De film is tegen een geringe vergoeding ook te krijgen op DVD of video. Wil je dit dan op de avond doorgeven aan Wim Tannemaat.
Graag tot dan,
Comité Varsseveld Hollingstedt
Dorjan, Rudy, Rikie, Wim en Tonnie.
Eendracht - okt. 2006
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Gewoon Bijzonder

De dagen worden al weer korter. Nog even en dan is het weer tijd voor
het BereGaaf Kinderfeest in Varsseveld. Dat betekent 3 ochtenden en
een avond feest voor alle basisschoolkinderen van Varsseveld en omgeving.
Het programma zit boordevol spannende, humoristische en interessante
zaken rondom het thema ‘Gewoon Bijzonder”.
We vinden het een prachtig onderwerp voor een gewoon heel bijzonder
feest met daarbij het meest speciaal de kinderen zelf.
Een feest van ontmoeting met unieke kinderen en ontmoeting met God.
De volgende 3 bijbelverhalen vormen de kapstok van het programma:
- Super-tov (Genesis 1 en 2)
- Allemaal vrienden (Johannes, Lukas 5,6)
- De man die zijn mond moest houden (Marcus 10)
We gaan nieuwe liedjes leren en zingen en swingen met de Beregave
Feestband. Het toneel wordt omgetoverd in een geheimzinnige grot,
waar Sam en Jiddo van alles horen, zien of juist niet zien. Spreekpop
Buddy met haar lieve, leuke praatjes is er ook weer bij. Net als andere
jaren zijn er 3 programma’s voor de verschillende leeftijdsgroepen. Ouders die het BereGaaf Kinderfeest nog niet kennen zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Het feest wordt gehouden van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 oktober ’s morgen van 10.00 tot 12.00 uur in de Borch. Donderdagavond is
er een groot slotfeest in de kerk, aanvang 19.00 uur. Meer informatie is
te vinden op de site www.beregaaf.nl of bel Annet Wisselink 0315617539.
Wij willen graag dat heel veel kinderen gaan
meedoen met het BereGaaf Kinderfeest.
Gerry Huinink
Annet Wisselink
16
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LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2006/2007
Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote
zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.
Indien vermeld: Kerkzaal: Doetinchemseweg 5 Varsseveld
De toegangsprijs is € 6.50 inclusief koffie/thee.
2006
Dinsdag 17 oktober:
Zondag 29 oktober:

“De vrouw die Jezus liefhad’,
door Drs Jacob Slavenburg.
Jubileumdienst. Kerkzaal.
Spreker: Henny Radstaak, medewerker
van het radioprogramma ‘Vroege vogels’

Donderdag 16 november: “Keltische spiritualiteit”
door drs Gerke van Hiele.
2007
Donderdag 18 januari :
“De diepere betekenis van de Parsival
legende”,
door mevrouw ds E. Laman TripKleinstarink
Donderdag 15 februari:

“De passie van Pasen, de paasgebruiken in
de Achterhoek en hun herkomst en
betekenis”,
toegelicht door de heer W.H. Wessels .

Dinsdag 20 maart:

“Een tip van de Sluier’,
Alexandra van Cruyningen, spreekt verder
over haar boek

AGENDA VROUWENCLUB
De vrouwenclub komt in oktober bijeen op:
12 oktober 2006
hobby avond
26 oktober 2006
lezing
De aanvang van de bijeenkomsten is 20.00 uur.
Eendracht - okt. 2006
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ZANGERS EN ZANGERESSEN OPGELET
De repetities van ons kerkkoor gaan beginnen.
Om de kerstavonddienst te kunnen opluisteren met een aantal mooie
liederen, moeten we weer aan de slag. De eerste oefenavond is donderdag 5 oktober a.s. aanvang 20.00 uur in het gebouw De Eendracht.
Deze oproep is bestemd voor onze trouwe koorleden, maar is tevens een
uitnodiging voor iedereen die graag zingt. U hoeft echt geen koorervaring te hebben om met ons mee te kunnen doen. Iedereen die van zingen
houdt, is van harte welkom. Ook mensen die geen lid zijn van onze geloofsgemeenschap, maar toch graag zingen, schroom niet om eens een
avond te komen en te ervaren hoe gezellig onze zangavonden zijn.
De repetities duren van 20.00 tot 22.00 uur.
Graag tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Hengeveld
DE VRIJZINNIGE ZONDAGSSCHOOL IS WEER BEG0NNEN
Deze staat open voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar. Zij vindt plaats van
september tot mei in de zalen van de "Eendracht", iedere tweede en
vierde zondag van genoemde maanden. (van 10.00-11.00 uur) Elk jaar
wordt met het kerstfeest iets bijzonders gedaan met en voor de kinderen; er wordt een zondagsschoolreisje gemaakt en werken de kinderen
mee aan drie kinderdiensten. Er kan op iedere leeftijd en op ieder moment worden "ingestapt". Voor nadere informatie: Zie de colofon achter
in deze 'Eendracht'.
Zondag 16 oktober is er weer Zondagsschool, u kunt uw zoontje of
dochtertje er dan ook gewoon naar toe brengen; hij of zij kan dan eens
zien of het bevalt.

18
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TINATIN MET HAAR OUDERS
Het geld is goed overgekomen . Door George van de SVVG persoonlijk
overhandigd aan de ouders. Hij vond Tinatin, ondanks alle moelijkheden wat betreft haar gezondheid, nog vol levenslust. Ze heeft zelfs toelatingsexamen gedaan voor de universiteit maar de uitslag daarvan was
in augustus nog niet bekend. Ze moet nog wel weer voor een behandeling naar Oekraine en ze blijft nog voor 3 jaar onder controle. Dus er
wordt al weer nagedacht om opnieuw voor haar en haar familie geld in
te zamelen.
Een ieder die mij hierbij wil ondersteunen is van harte welkom met zijn
of haar idee. Er wordt deze maand opnieuw een postpakket naar de tante van Tinatin in Tblisli gestuurd en de jeugdclub helpt deze te vullen.
Voornamelijk schoolspullen leek ons een goed idee.
Ook doneren is nog steeds mogelijk.
Veel groetjes
Engelien Veerbeek.
Eendracht - okt. 2006
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Het volgende gedichtje is geschreven toen haar kleindochter op 18jarige leeftijd voor een jaar naar Amerika ging.
17-06-1987

Voor Lisette
Een jonge vogel die vliegt uit
het nest werd haar te klein
ze wil de wijde wereld in
al doet dat wel wat pijn
maar jonge vogels leren snel
met opstaan en met vallen
ze vliegen ook niet steeds alleen
maar vaak ook met z'n allen
de wereld is voor hen zo groot
ze moeten veel ontdekken
ze stoten ook heel vaak 't hoofd
om nieuwe impulsen te wekken
maar de ouders houden dit jong in 't oog
al vliegt ze nog zo hemelhoog
al zul je aan hun hand niet meer gaan
hun hart dat raakt je immer aan.
Mevr. W.J. Berkelder-Rexwinkel

20
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ENKELE JEUGDIGE IMPRESSIES UIT HOLLINGSTEDT

Aafke Vonhof,Lobke Vreeman e.a. heffen het glas op de verjaardag van de gastvrouw.

Edo Beunk en Mark Wolsink (beide op de voorgrond) met hun Deutsche Kumpels bij de waterskibaan in Jagel
Eendracht - okt. 2006
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AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD
Albanië neemt advies Amnesty ter harte! Op 3 augustus verscheen in de
Albanese krant het goede nieuws dat de Albanese staatspolitie instructies heeft gegeven om de aanbevelingen van Amnesty voor de bescherming van vrouwen tegen huiselijk geweld te waarborgen. Zo moet de
politie mishandelde vrouwen direct naar een arts brengen en voorrang
geven aan meldingen van vrouwen die zijn mishandeld (of ooggetuigen
hiervan). Bovendien moet ze direct hulp en steun bieden aan vrouwen
die lijden onder huiselijk geweld en bescherming bieden tegen verdere
escalaties.
In oktober schrijven we de volgende drie brieven.
Naar de regering in Jemen om de executies van twee minderjarigen tegen te houden. De doodstraf op minderjarigen is in de Jemenitische wet
verboden.
Naar de regering in Iran voor vrijlating of eerlijke berechting van een
Iraanse schrijver die in eenzame opsluiting gevangen zit.
En naar de regering in Moskou, waar steeds vaker buitenlandse studenten het doelwit zijn van racistische aanvallen. Gevraagd wordt dit tegen
te gaan.
Inlichtingen per telefoon: Annie Lammers 617393 of Dela 243077.
ACTIVITEITEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE i.w
"WAT GELOOFDE REMBRANDT?"
Dit jaar is het Rembrandtjaar! Vierhonderd jaar geleden werd
Rembrandt geboren in Leiden, als zoon van een molenaar.
Hij ontwikkelde zich tot een groot kunstenaar, vooral als schilder,
tekenaar en etser. Een groot oeuvre heeft hij ons nagelaten dat over heel
de wereld is verspreid. Nog altijd worden velen er door gefascineerd.
De vele tentoonstellingen in de afgelopen maanden geven er blijk van.
Op dinsdag 31 oktober en dinsdag 7 november, s’avonds van 20.00 tot
22.00 uur organiseert de Protestantse Gemeente i.w. een tweetal avonden in De Borch om Rembrandt (opnieuw) wat nader te leren kennen
vanuit de invalshoek en vraag:"Wat geloofde Rembrandt?"
Ds Bakker zal aan de hand van een aantal reprodukties hierover met de
aanwezigen in gesprek gaan.
22
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NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON
Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@hetnet.nl
Bij afwezigheid: Mevr. A. Niks-van Oosten, tel. (0315)241080
a.niks-vanoosten@hetnet.nl
Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mevr. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl
Website: www.xs4all.nl/~npb
E-mail-adres: npb@xs4all.nl
Beheer kerk en verenigingszalen:
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85
Verenigingszaal:
“De Eendracht”, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
Penningmeester/administrateur:
Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl
Bankrekeningen:
Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.
Vrouwenclub: Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18
60+ Club:
Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49.
Jeugdclub:
Marjan Hengeveld 0315-244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl
Werkgroep PR:
M-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080; Marjan Hengeveld 0315-244393,
en/of Henk Beunk 0314-632061.
Verzorging “Eendracht”:
Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl
Verzendklaar maken:
Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Dhr. W.J. Runneboom,
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.
Kopij adressen en redactie:
Jan Meerdink (zie Verzorging “Eendracht”), ds. A.M.J. Meijer (zie Voorganger),
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.
Leiding zondagsschool:
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63
NPB-Koor secretariaat:
Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
Autodienst: zie: Secretariaat
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Oktober 2006
Zondag
1 oktober

Geen dienst, maar wel vanaf 12.45 uur de fietstocht
met de leden van de gezamenlijke kerken van Varsseveld en omgeving naar het klooster de
‘Slangenburg’ Beginpunt: R.K. Laurentiushuis aan
de Oranjestraat.

Zondag
8 oktober

10.00 uur. Mevr. Angelique Niks-van Oosten.
Thema: “Zinloos of zinvol?” (bij Genesis 4:1-16).
Een tiental scholieren van de middelbare school te
Amsterdam, die deel uitmaken van de Jeugd Musical Amsterdam “Hé You”, zingen tijdens deze dienst
liederen uit hun musical tegen zinloos geweld.
Na afloop staat de koffie en de limonade klaar

Vrijdag
13 oktober

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

Zondag
15 oktober

10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: ‘Door de diepten heen’, bij Genesis 37:29-36.
Na afloop koffie in de Eendracht.
Gelijktijdig zondagschool in de kleine zaal van de
Eendracht.

Zondag
22 oktober

10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: ‘De nieuwe
afgoden’, bij 1 Korinthiërs 8:5

Zondag
29 oktober
Let op!!
Begin
Wintertijd
Zondag
5 november

10.00 uur Bijzondere dienst in het kader van 133
jaar NPB afd. Varsseveld. Gastspreker:Henny Radstaak. Zijn thema luidt: ‘Waar wij mensen geen vat
op hebben’ bij Job 39:16-38 (zie pag. 8)
Na afloop koffie in de Eendracht.
Geen dienst. Wel vrijzinnigen-dienst in Zelhem.
10.00 uur, Ds A.M.J. Meijer
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