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OVERDENKING
NAJAAR
Ik zit dit stukje te schrijven, terwijl het buiten nazomerweer is en het
is moeilijk om me te concentreren op stormachtige herfstdagen.
Toch zullen die binnen niet al te lange tijd zeker komen.
Herfst met zijn stormen, vallende bladeren, nog een laatste restje aan
bloemen in de tuin... Bij de eerste nachtvorst zal ook dat gebeurd zijn.
Dan zal het stil worden in de natuur; alles zal in diepe rust zijn, om
vervolgens na de winter, weer te exploderen tot een nieuwe lente.
En in deze natuur leven wij; wij passen ons aan, aan het ritme van de
seizoenen. Als de zomer voorbij is, heeft onze inwendige klok zich
ook reeds aangepast en berustend halen we de warme kleren weer tevoorschijn.
Het leven gaat verder gewoon z’n gang, al zijn we niet meer zo vaak
buiten en worden de contacten op straat minder.
Er zijn mensen die met het vallen van de bladeren een neerwaartse
druk voelen. Het leven voelt wat zwaarder en leger dan in de zomer,
wanneer het vaak zonnig is en lang licht. Niet voor niets zoeken veel
Nederlanders in de donkere maanden de zon op in Spanje en in andere
zonnige oorden.
Maar we kunnen ook proberen om sfeer te scheppen binnenshuis. Het
donker kan worden verdreven door een lampje en een gezellige kaars.
Misschien is er juist wat meer gelegenheid voor een goed boek of een
fijn gesprek.
Najaar en winter kunnen ook een tijd zijn van bezinning, van tot jezelf
komen, van overdenking. Soms moeten ook wij de bladeren maar eens
laten vallen, om vervolgens weer fris en gelouterd te kunnen ontluiken.
Hermien Bleumink
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ZE TONEN ZICH BLOOT
Langzaam sterft
de lange zomer
af en toe voel ik
nog een laatste zucht
de bomen worden stiller
en tonen zich bloot
stralen warme tinten
in dikker wordende nevel
bladeren bedekken
de grijze straten
en de zwarte aarde
als een lappendeken
de herfst mooi en kil
maakt mij stil
en laat mij denken
aan het leven
onstuimig en wreed
warm en kleurrijk
sluiers van wolken
donker en licht
de herfst toont
hoe het leven is
met zijn ware
gezicht
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In memoriam Bertha Veldhorst- Heezen
Op woensdag 26 augustus is op
97-jarige leeftijd Bertha Gerharda
Veldhorst- Heezen overleden.
Bertha is geboren op 1 maart 1912
in Varsseveld. Samen met haar broer
is ze opgegroeid in de kruidenierszaak van haar vader midden in het
dorp. Ze verkochten meel, kolen en
allerhande andere producten aan de boeren in de omgeving. In 1939 is
ze getrouwd met Eduard Veldhorst en is het jonge stel aan de Spoorstraat gaan wonen. Daar hebben ze lange tijd een stoffenzaak gehad. In
Arnhem aan de huishoudschool heeft ze geleerd om kleding te ontwerpen en naaien. Het liefst maakte ze jurken. Niet alleen voor zichzelf
maar ook voor anderen. Menig Varsseveldse bruid ging gekleed in een
trouwjurk van haar hand. Naast de zaak had ze een grote liefde voor
tuinieren. Tot haar laatste verjaardag in maart toe, was ze het liefst omringd door een weelderige bloemenzee.
Boven de rouwkaart staat de tekst:
“Leven is altijd klaarstaan voor anderen, met onbegrensde zorg en
liefde”
En die tekst is met zorg voor haar uitgekozen. Dit was haar grote
kracht. Met een grote overgave en trouw, heeft ze haar man de laatste
10 jaar van zijn leven dag en nacht verzorgd. Klagen was er niet bij.
We zijn in de Slangenburg bij elkaar geweest om afscheid te nemen.
Een afscheid dat heel dubbel is. “Het leven is goed geweest” heeft
Bertha wel gezegd. Een leeftijd van 97 jaar is groots. Maar het is wel
een mens waar we afscheid van moeten nemen. Afscheid nemen is dag
zeggen en verder gaan met datgene wat zij in ons heeft achtergelaten.
Dat dit alles mag blijven bloeien in de harten van ieder die haar lief
was.
Marjan Slaghuis- van Zetten
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Lief & leed
Bij een patiëntopname in het Slingeland Ziekenhuis wordt niet altijd
iedereen ingeschreven en dat geldt zeker als er sprake is van een
spoedopname. Bij spoedopnames, zo blijkt, wordt de NPB hier zelden
of nooit over geïnformeerd. Met andere woorden, als u met spoed
wordt opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis en u stelt toch een pastoraal bezoek vanuit onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap op prijs,
laat het dan maar even telefonisch aan mij weten: tel: 0315-242080 of
mobiel: 06-40359835. Bij voorbaat dank!
- Mevr. Kleinnibbelink-Wolsink heeft een paar weken in het Slingeland Ziekenhuis gelegen. Het wachten was daarna op een
z.g. ‘topkamer’ waar zij weer kan herstellen en revalideren. Op
23 september is Mientje als zodanig tijdelijk overgeplaatst naar
de Bettekamp. Wij wensen haar van harte beterschap.
- Mevr. J. ten Broeke-Aalderink heeft een weekje in het ziekenhuis
in Doetinchem doorgebracht. Zij is sinds 22 september, gezond
en wel, weer thuis.
LOCATIE DINXPERLO
Beste mensen
Als ik dit schrijf, moet de ledenvergadering van 29 september in
Dinxperlo nog plaatsvinden. Ik weet dus nu nog niet wat we zullen afspreken en hoe het verder zal gaan. In de volgende editie van
‘Eendracht’ zal ik een verslag plaatsen van deze vergadering.
Toch hoop ik dat we op de één of andere manier in ons Dinxperlose
door kunnen gaan, al is het maar op kleine schaal. Een afdeling die al
zo lang bestaat vlak je toch niet zomaar weg?
Uiteraard is iedereen altijd welkom tijdens de bijeenkomsten in Varsseveld en enkelen maken hier ook wel gebruik van, maar in de afgelopen 11 jaar dat ik voor u werk, heb ik de Dinxperlose mensen wel wat
beter leren kennen en weet dat velen toch graag in het eigen dorp blijven. Eén van de mogelijkheden om elkaar toch af en toe te kunnen
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blijven ontmoeten is het ‘huiskamergesprek’. Hierbij wordt één van de
leden gevraagd om gastvrouw / gastheer te zijn en leden uit de buurt
worden uitgenodigd voor een bijeenkomst.
In zo’n klein groepje kunnen we dan met elkaar praten. Ik denk in oktober met het eerste huiskamergesprek te beginnen. U krijgt hiervoor
persoonlijk bericht.

Meditatieve viering
Op zaterdag 24 oktober zal er weer een meditatieve viering zijn. Ik
hoop dan velen van u te kunnen begroeten. Na afloop is er koffie en
kunnen we nog even napraten.
Ten slotte nog een gedicht dat gemaakt is door één van de leden van de
afdeling Brummen

De seizoenen
Ik was vergeten hoe het is op ‘t land:
hoe, na de harde, zwarte wintergronden
het fijne groen van koren zich verbreidt,
en dan de leeuweriken boven ’t geel verblijd
zich verheffen,
dan ploegt de boer opnieuw een zwarte rand.
Ik was vergeten hoe het was op ’t land:
hoe eerst het speenkruid blinkt langs plas en sloten,
hoe dan de weide geel van boterbloemen kleurt,
in bos en struik de kamperfoelie geurt,
dan: bonte tuintjes,
met, laatste zomergroet, dahlia’s langs de kant.
Ik was vergeten hoe het is op ’t land:
hoe alles steeds weer komt, op vaste tijden,
en dat dit zeker is en nimmer faalt!
6

Eendracht - oktober 2009

De zwaluw die het levend voedsel haalt
voor ’t nieuw geslacht,
trekt weg, keert terug.
Het wordt bestuurd door vaste Hand.

Lezing door dhr. Peter Samwel --- “Jij in de kinderrij”
Donderdag 1 oktober – aanvang 20.00 u
Over geboorteposities
en persoonlijkheidskenmerken
Deze lezing biedt een
heldere kijk op de relatie tussen de verschillende geboorteposities en de persoonlijkheidskenmerken
van mensen.
De plaats en positie
die we in het gezin,
waarin we geboren zijn, innemen geven ons een heel eigen levensgevoel. Een oudste kind beleeft het leven anders dan een tweede of een
derde in de kinderrij van een zelfde gezin.
Ongetwijfeld liggen er zinvolle bedoelingen ten grondslag aan de
ogenschijnlijke toevalligheid van onze eigen plaats in het gezin.
Bewezen is dat onze plaats en positie in de kinderrij van grote invloed
is op het fundament van sociale en gedragspatronen waarop ons verdere leven is gebaseerd en ingericht. Welke patronen en specifieke kenmerken krijgen we hierdoor vrijwel natuurlijk in handen en wat zegt
dat over wie we zijn en willen worden?
Onze bewustwording neemt meestal vele jaren in beslag, voordat we
over onszelf duidelijk hebben waarom ons leven in dat specifieke gezin en bij die specifieke ouders is begonnen, op die plaats in de kinderrij, met alle hoogte- en dieptepunten, en waarom ons verdere leven op
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dit fundament is gegrondvest.
Anders gezegd is evenzo de vraag van belang vanuit welke zin en betekenis we uitgerekend in dat gezin, op die bepaalde plaats en met die
specifieke naamgeving geboren zijn? De lezing geeft zicht op deze
achtergronden en invloeden.
Tot slot zullen er aanzetten worden gegeven om met andere - meer
spiritueel gerichte - ogen naar het gezin van herkomst te kijken en van
daaruit naar uw leven in het hier en nu.

Jubileumviering.

Zondag 25 oktober vieren we het 136-jarig bestaan van onze afdeling.
De viering wordt verzorgd door het poppentheater “Temmedan”.
Het theater brengt de voorstelling De Kleine Prins.
De Kleine Prins is een poppenspel naar het beroemde sprookje ‘Le
petit prince’ van de vliegenier/schrijver Antoine de Saint-Exupery
over vriendschap.
Het verhaal verloopt als volgt: een piloot krijgt motorpech en maakt
een noodlanding in de Sahara. Hij probeert het mankement te verhelpen. De tijd dringt, want zijn watervoorraad is bijna op.
Plotseling verschijnt er een kereltje van, zoals later blijkt, een andere
planeet.
8
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Bij stukjes en beetjes vertelt het kereltje over zijn wereld. Waarom hij
deze en de enige andere bewoner, een bloem, heeft verlaten en hoe hij,
via een reis langs zes asteroïden op aarde beland en daar bijzondere
ontmoetingen heeft.
Poppentheater “Temmedan” wordt gevormd door de twee echtparen
Henk Cloo, Lies Linnekamp, Peter en Lidy Noort. Het verhaal is in de
loop van drie jaar door henzelf bewerkt en gemaakt tot een poppenspel. Het spel duurt ongeveer anderhalf uur en wordt ondersteund door
verschillende soorten muziek. De Kleine Prins is geschikt voor volwassenen, jongeren en kinderen.
De jubileumviering begint om 10 uur en we hopen op veel belangstelling!

Van de bestuurstafel.
We herinneren onze leden nog even aan de inloopavond op maandag
5 oktober over het beleidsplan. Tussen 19.30 en 20.30 uur zijn bestuursleden en leden van de beleidscommissie in De Eendracht om
vragen te beantwoorden. Leden kunnen op- en aanmerkingen inbrengen. Deze aanvullingen worden verwerkt in het beleidsplan dat in de
extra ledenvergadering op 8 oktober in De Eendracht wordt vastgesteld.
Op deze extra ledenvergadering wordt de leden ook gevraagd in te
stemmen met de aansluiting van de afdeling Aalten bij Varsseveld e.o.
In de vorige uitgave van de Eendracht heeft u hierover kunnen lezen.
Het concept-fusievoorstel ligt 8 oktober ter inzage en is hieronder opgenomen.

Concept voorstel tot fusie
Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB, AFDELING
VARSSEVELD EN OMSTREKEN, statutair gevestigd te Varsseveld,
gemeente Oude IJsselstreek, kantoorhoudende aldaar aan de Doetinchemseweg 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
40121155.
Eendracht - oktober 2009
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en
Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB, AFDELING AALTEN-WINTERSWIJK, statutair gevestigd te Aalten, kantoorhoudende
aldaar aan de Prinsenstraat 27 7121 AE Aalten ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40121144.
In aanmerking nemende, dat de besturen van de afdeling Varsseveld
e.o. en de afdeling Aalten-Winterswijk de intentie hebben op 1 januari
2010 een fusie aan te gaan tussen beide verenigingen.
De beide verenigingen doen hierbij het navolgende voorstel tot fusie:
1. De afdeling Varsseveld e.o. en de afd. Aalten-Winterswijk gaan
met elkaar op of omstreeks 1 januari 2010 een juridische fusie aan
overeenkomstig de bepalingen van titel 7 van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, waarbij de afdeling Varsseveld e.o. het gehele
vermogen van de afdeling Aalten-Winterswijk onder algemene titel
zal verkrijgen en de afdeling Aalten-Winterswijk zal opgaan in de
afdeling Varsseveld e.o.
2. De afdeling Varsseveld e.o. zal zijn eigen werkzaamheden en de
werkzaamheden van de afdeling Aalten-Winterswijk voortzetten.
3. De statuten van de afdeling Varsseveld e.o. luiden thans zoals vast
gesteld bij akte van statutenwijziging op 4 juni 2008 verleden voor
mr. P.H.M. Muijsers, notaris in de gemeente Oude IJsselstreek, met
plaats van vestiging Terborg. Na de fusie zullen deze statuten
luiden zoals daarvoor.
4. Er zijn geen houders van bijzondere rechten jegens de afd. AaltenWinterswijk aan wie ingevolge artikel 2:320 van het Burgerlijk
Wetboek rechten of vergoedingen ten laste van de afdeling
Varsseveld e.o. worden toegekend
5. In verband met de fusie worden geen voordelen toegekend aan een
bestuurder of commissaris van een te fuseren rechtspersoon of
aan een ander die bij de fusie is betrokken.
10
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6. Het bestuur van de afdeling Varsseveld e.o. zal na de fusie zijn
samengesteld als volgt:
a. Voorzitter: Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5,
7051 AM Varsseveld
b. Secretaris: Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP
Varsseveld
c. Penningmeester: Dhr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5,
7051 XW Varsseveld
d. Overige bestuursleden:
Dhr. M. Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD
Doetinchem
Dhr. J. Bussink, Zweerinkdijk 1, 7054 CB Westendorp
Dhr. L. v.d. Pol, Doetinchemseweg 73, 7051 DP Varsseveld
Dhr. J.G. Klein Hesselink, Emmastraat 46, 7091 BP
Dinxperlo
Mevr. M.E. Middelkoop, Hagenbosch 7, 7091 RP Dinxperlo
Mevr. C. Sloots-Helmink, Pr. Beatrixstraat 12, 7051 AD
Varsseveld
Mevr. M. Ankersmit-Vriezen, Aaltenseweg 10, 7065 CA
Sinderen
Mevr. J. Garretsen-Blom, Willebrordstraat 2, 7141 DR Aalten
7. Met ingang van 1 janauari 2010 zullen de financiële gegeven
van de afdeling Aalten-Winterswijk worden verantwoord in de
jaarrekening van de afdeling Varsseveld e.o.
8. De leden van de afdeling Aalten-Winterswijk worden door de
fusie van rechtswege lid van de afdeling Varsseveld e.o. Leden
van de afdeling Aalten-Winterswijk die geen lid van de afdeling
Varsseveld e.o. wensen te worden, dienen voorafgaand aan de
fusie hun lidmaatschap op te zeggen. Gelijke opzeggingsbevoegdheid bestaat voor de reeds bestaande leden van de afdeling Varsseveld e.o.
9. Het besluit tot fusie behoeft de goedkeuring van de landelijke
vereniging “Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB”gevestigd te
Zwolle.
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Symposium Crisis en de rol van de kerken.
De Raad van Kerken Oude IJsselstreek, waarbij ook onze geloofsgemeenschap is aangesloten, houdt maandag 5 oktober een symposium.
Onderwerp van het symposium: economische crisis en de rol van de
kerken. De sprekers op het symposium zijn:
- John Freriks, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Oude IJsselstreek, betrokken bij de Stichting Economische Ontwikkeling
Achterhoek.
- Aant de Jong, directeur Stadsbank Oost-Nederland
- Hub Crijns, directeur van het landelijk bureau DISK (Dienst in de
Industriële Samenleving namens de Kerken) en tevens directeur
van
de Landelijke Instelling voor het rooms-katholiek Arbeidspastoraat
in Nederland. Er is een paneldiscussie onder leiding van Henk Klein
Gebbink. Aanvang 20 uur in de voormalige DRU-fabriek in Ulft.

Het was gezellig tijdens Open Monumentendag.
Zaterdag 12 september jongstleden was het
weer landelijke Open Monumentendag.
Ook ons kerkje was open. Leendert, Madelon en Cecile vonden het een succesvolle
dag. De bezoekers kwamen van heinde en
verre, onder andere uit Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer, Holten en natuurlijk ook
uit Varsseveld. Heel wat kopjes koffie zijn
er geschonken. De organisten Yarik en Bert
hebben gedurende de dag erg mooi gespeeld. Speciaal voor de gelegenheid hadden de dames van het bloemschikken weer
de mooiste creaties gemaakt, het was heel
erg sfeervol. Alle vrijwilligers enorm bedankt voor het slagen van deze dag!
12
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Huishoudelijke hulp gezocht.
We zijn op zoek naar een huishoudelijke hulp, die eenmaal per veertien dagen gedurende 2,5 uur De Eendracht en het kerkgebouw wil
schoonmaken. Meer informatie bij penningmeester Gerrit Hengeveld,
tel. 0315 – 242136.

Gezocht:
Eén of meerdere personen die bereid zijn één keer per jaar de vrijwillige bijdrage voor de Gemeenteavonden op te halen.
Dit omdat Hennie Gesink, na vele jaren, hiermee is gestopt.
U zou ons hier enorm me helpen.
Voor inlichtingen:
Gerwin Ooyman, tel. 0315-243573.

De herfst…
- Uit onderzoek is gebleken dat mensen die in de herfst geboren zijn
gemiddeld zes maanden langer leven dan mensen die in het voorjaar
geboren zijn. Zwangere vrouwen eten in de zomer meer verse
groente en fruit, wat een positief effect heeft op de baby.
- De gewoonte in Nederland en België dat de herfst op 21 september
begint, is afgeleid van de algemene regel dat jaargetijden op de 21e
beginnen. Tot nu toe is de herfst, feitelijk, nog nooit op 21 september begonnen en tot en met 2020 zal dat ook niet gebeuren.
- De gemiddelde temperatuur in de herfstmaanden van 2006 was 13,6
graden. Dit is 3,4 graden warmer dan normaal. Hiermee had deze
herfst de hoogste gemiddelde temperatuur ooit gemeten.
- De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.
- Vallen de bladeren niet vroeg, dan wordt de herfst niet oud.
- Als de bomen twee keer bloeien, zal de winter tot mei zich met ons
bemoeien
Eendracht - oktober 2009
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Herfstsonate (Ilse Steel)

Wuivend in de milde herfstzon
schitteren de vele kleuren
als op een schilderspalet.
Strak tekenen de nerven zich af.
De wind speelt krijgertje
met de blaadjes die zich
als een vliegend tapijt
aaneen gesmeed voortbewegen,
opgejaagd en weer uiteengerukt,
om met een laatste buiteling
zacht dwarrelend neer te komen
op de zwarte aarde die hen wacht

Een fijne herfst toegewenst!
Schooljournaal.
Eerst even voorstellen: Mijn naam is Jan Sevink woonachtig in Sinderen. Reeds twee jaar mag ik genieten van de FPU regeling.(VUT) Ik
heb al heel wat jaren voor de klas gestaan (38 jaar) op meerdere basisscholen in Friesland en de Achterhoek.
Vanaf dit startende schooljaar heb ik de lessen Levensbeschouwelijk
Vormings- onderwijs (GVO) van Peter Samwel overgenomen. Peter
wil graag meer tijd besteden aan o.a. het pastorale werk en het jeugd14
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werk binnen de NPB zelf en heeft,
na overleg met het bestuur en hun
goedkeuring daarover, mij gevraagd zijn lessen over te nemen.
Met ingang van augustus is er een
geheel nieuwe opzet vanuit het
ministerie gekomen. In ons geval
houdt dat in dat de NPB kon aangeven hoeveel uren zij levensbeschouwelijk onderwijs in het verleden heeft verzorgd en hoeveel
uren in dit komende schooljaar nodig zijn. De stichting GVO heeft
n.a.v. deze opgave het benodigd aantal uren toegewezen.
Het ministerie wil het Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs op
openbare basisscholen meer aandacht geven en stelt de leerkrachten
die vroeger in dienst waren van de HVO, NPB of PKN, in staat zich
nog beter te scholen. Ook het salaris wordt aangepast en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Dat betekent dat de leerkrachten Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs in dienst komen van de
Stichting GVO in Utrecht. Dit alles gebeurt overigens in samenspraak met de plaatselijke kerken die de leerkrach
ten of kandidaat-leerkrachten voordragen.
Inmiddels ben ik gestart en heb ik de scholen en de kinderen al wat
leren kennen. Het is voor mij en de kinderen een afwisseling in de
normale weektaak. Ik hoop dat de kinderen er evenveel plezier aan
beleven als ondergetekende. Wilt u overigens iets kwijt over uw
kind dat aan mij wordt toevertrouwd en dit van belang is voor een
goede gang van zaken tijdens de lessen, dan hoor ik dat graag.( 0315
683788)
Jan Sevink
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Gedicht
Geloven in het beste,
in mijzelf,
is een stil weten,
verinnerlijking.
Wegen gaan
in mijn verlichte land.
Woorden stamelen,
verwondering,
verbazing,
IK!
Marleen Berendsen

60+CLUB

Verslag uitje op 7 september 2009
Op deze heerlijke na zomerse dag vertrokken we met 21 personen
naar het Openbaar vervoer Museum in Doetinchem. Heel toepasselijk vlak aan de spoorbaan
gelegen. We werden om 14.00
uur verwacht en de koffie/thee
stond al klaar en ging vergezeld
van een gevulde koek.
We werden opgesplitst in twee
groepen. De ene helft kon gelijk
het museum in waar de heer
Joop Starink allerlei wederwaardigheden wist te vertellen over het
openbaar vervoer van zowel bus als trein. En natuurlijk heel veel
over de voormalige GTW. Het museum is ontstaan uit een particuliere verzameling van de Haagse familie Ooijevaar en werd in 1988
officieel geopend in Den Haag maar later via Borculo verplaatst
naar Doetinchem.
16
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Het museum bevat een waardevolle collectie schaalmodellen op het
gebied van trein-, tram- en busvervoer. Ook zijn er voorwerpen te
zien die met het openbaar vervoer
te maken hebben, zoals uniformen
van conducteurs, kaartjes enz. enz.
Voor de tweede groep werd gelijktijdig een voor onze generatie
nostalgische film vertoond met
voornamelijk het tram- en busvervoer in de Achterhoek. Prachtig
om deze oude beelden te zien. Uiteraard werd er halverwege de
middag gewisseld zodat we allemaal aan onze trekken kwamen.
Om half vijf gingen we hongerig naar Eétcafé de Holle Bus in
Gaanderen, waar een heerlijke broodmaaltijd voor ons klaar stond.
Wel een beetje moe maar heel verzadigd waren we om half zeven
weer bij De Eendracht.

Uitnodiging 13 oktober 2009
Op deze tweede dinsdag in oktober starten we weer met het binnengebeuren. De heer Berends uit Doetinchem (u weet wel de meneer
van de prachtige lezing over de Slangenburg) komt ons dan wat
vertellen over de Duitse “Kaiser Wilhem” die een tijd op Huize
Doorn heeft gewoond. De titel van deze lezing is “In de voetsporen
van de keizer”. Een stuk geschiedenis dat we weer op kunnen frissen. Zoals we weten is de heer Berends een boeiend verteller en we
kijken dan ook uit naar deze middag. We beginnen als vanouds om
14.30 uur met een kopje koffie/thee en we rekenen er op dat het
weer een goed bezochte 60-plus middag wordt.
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Agenda 60+Club
10 november 2009 :
december
:
12 januari 2010 :
9 februari 2010 :
9 maart. 2010 :
13 april 2010
:
mei

:

Dhr. Herman Wisselink. “Roofvogels en
revalidatie”.
Geen bijeenkomst
Nieuwjaarsvisite
Dhr. Samir Cheragwandi. Mijn vlucht uit Irak
?
Dhr. Bakker, apotheker in Varsseveld.
“Gebruik/misbruik medicijnen”.
?

Van de zondagsschool
Zondag 20 september zijn we weer gestart met de zondagsschool. We
hadden zelfs 6 nieuwe kinderen, zodat ons aantal kinderen 11 is geworden.
Het ligt in de bedoeling dat we elke keer gaan werken aan onze nieuwe tafelkleden, zodat we aan het eind van het seizoen 6 mooie kleden
hebben waar een heel jaar zondagsschool op verwerkt is.

18 oktober een gezellige wandeling door het Idinkbos.
Zondag 18 oktober a.s. organiseren we een wandeling onder leiding
van het IVN. Het is een educatieve wandeling voor jong en oud. Dus
vaders en moeders, opa’s en oma’s, vrienden en bekenden mogen ook
mee. We starten om 10.00 uur bij familie Burgers-Reimes, Nibbelinklaan 14/A in Sinderen. Als afsluiting zullen we bij het startpunt gezamenlijk pannenkoeken gaan eten.

18
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Bij minder goed weer regenjas en laarzen mee,
want de wandeling gaat altijd door.
Voor diegene die niet aan de wandeling kunnen
deelnemen, zal door Marjan
Hengeveld een korte dienst
over de herfst worden verzorgd. Dit zal ook plaatsvinden aan de Nibbelinklaan 14/A. We hopen velen van u deze dag te
mogen begroeten.

Koorbericht..
Donderdag 15 oktober a.s. begint het kerkkoor
weer met de repetities. Alle leden zijn bij dezen
uitgenodigd om weer aanwezig te zijn. Nieuwe leden zijn uiteraard ook van harte welkom. Als u
graag zingt, kom dan eens een avond de sfeer
proeven. Wij zijn een gelegenheidskoor d.w.z. we
repeteren ongeveer 10 weken voor Kerst en datzelfde geldt ook voor Pasen.
Het is dus geen verplichting voor het hele
jaar en u hoeft ook geen lid te zijn van de
NPB om mee te mogen zingen. Iedereen
mag meedoen. We repeteren in gebouw de
Eendracht van 20.00 uur tot 22.00 uur en
het koor wordt gedirigeerd door de heer
B.Wennink.
Gerrit Hengeveld
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Giften
Ontvangen via de bezoekdames € 20,00 van NN.
Heel hartelijk dank daarvoor.

Vrouwenclub
De vrouwenclub zou graag nieuwe leden welkom heden op hun avonden. Zij komen om de om de veertien dagen in de Eendracht bij elkaar
van 20.00 uur tot 22.00 uur. Zie voor de juiste data onderstaande
agenda.

Agenda
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
3 december
15 december
14 januari

Verrassingsavond
Lezen en handwerken
Kerstkaarten maken
Marjan Hengeveld en Engelien Veerbeek komen
vertellen over hun reis naar Georgië.
St. Nicolaasavond
Kerstfeest
Nieuwjaarsvisite + jaarvergadering

Jaarverslag 2008 stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek.
In

het Interkerkelijk Solidariteitsfonds hebben de gezamenlijke kerken
van voormalig gemeente Wisch een aandeel. Dat zijn de PKN, RK,
NPB en Vergadering der Gelovigen.
Onze afdeling draagt € 0.20 per lid (die in de burgerlijke gemeente
Oude IJsselstreek woonachtig is) aan het fonds bij. Het fonds kwam in
september met het jaarverslag, dat in deze Eendracht in verkorte vorm
is opgenomen.
20
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De stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds in de gemeente Oude IJsselstreek richt zich op de armoedebestrijding van haar inwoners. In
april van dit jaar is er een algemene jaarvergadering gehouden waar
het stichtingsbestuur verantwoording heeft afgelegd aan haar leden
over het jaar 2008.
In 2008, hebben meer dan 20 huishoudens om hulp gevraagd. Dit aantal ligt beduidend hoger dan de 13 aanvragen uit 2007. De uitgaven
stegen navenant. Door deze ontwikkeling heeft de algemene ledenvergadering besloten de bijdrage per lid van de geloofsgemeenschap over
2009 te verhogen van € 0,18 naar € 0,20.
De bedragen in 2008 zijn besteed aan een grote verscheidenheid van
hulpvragen. Wij kunnen onder andere noemen: ondersteuning voor de
dagelijkse maaltijden, een koelkast, begrafeniskosten, studiekosten,
hulpmiddelen voor gehandicapten, verwarmingskosten. Zo hebben we
bijvoorbeeld met de kerstdagen door middel van voorschotregelingen
afsluiting kunnen voorkomen van gas, licht en water bij twee
gezinnen.
In het afgelopen jaar is er ook een toename te zien van de zogenaamde
multiprobleemgevallen. Dit zijn gezinnen waar bijvoorbeeld de vader
verslaafd is en wegens plichtsverzuim geen uitkering heeft, de moeder
niet in staat is om kleine kinderen te verzorgen en vanwege een huurschuld het gezin met huisuitzetting wordt bedreigd. Deze zaken zijn
heel complex en er ontstaat dikwijls een noodsituatie waar direct acute
hulp nodig is. De overheid kan op dat moment niets doen vanwege allerlei regels. Voor deze gezinnen is de hulp van Solidariteit als het ware een geschenk uit de hemel geweest.
Deze en nog andere gezinnen ontvangen ook voedselpakketten van de
Voedselbank. De voedselbank wordt financieel ook gesteund door onze stichting. Voor vragen over het jaarverslag kunt u bellen met het secretariaat: tel. 0315-325862.
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Café Cult
Verandering: crisis of keuze?
Ieder mens roept graag dat hij of zij een voorstander is van
veranderingen. Dat moeten dan wel (al wordt dat niet met zoveel
woorden gezegd) wijzigingen zijn in positieve zin. Gaan ze de
negatieve kant uit, dan is vrijwel iedereen een voorstander van
herkenbare patronen. Vastigheid is dan een groot goed. Toch kan ook
een ongunstige verandering uitpakken in positieve zin. Het is vooral
hoe u er zelf mee omgaat. Verandering van spijs doet ook weer eten.
Kom daarom meepraten bij Cafe Cult op 30 oktober as. vanaf 20.30
uur in De Eendracht aan de Prinses Beatrixstraat in Varsseveld.

Bijbelquiz
Het Bijbelgenootschap organiseert in de Bijbel 10-daagse weer een
bijbelquiz. Deze wordt gehouden op dinsdag 27 oktober om 19.15 uur
in de “Eendracht”. Wilt u meedoen, dan kunt u zich hiervoor opgeven
bij onze secretaris Ina ter Maat, tel. 0315-241702 of per e-mail:
termaatenco@hetnet.nl.Graag vóór 17 oktober a.s.
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Namen en adressen / Colofon
Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA
Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38,
p.samwel@kpnplanet.nl.
Wijk Dinxperlo:
Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen.
(0575) 56 27 46 of (06) 558 706 10, hermien.bleumink@solcon.nl.
Administratie:
N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
Website:
www.vrijzinnigenvarsseveld.nl E-mail-adres: info@vrijzinnigenvarsseveld.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.
Voorzitter: Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld,
(0315) 24 12 53, brinkekuiperij@chello.nl
Secretaris: Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP Varsseveld, (0315) 24 17 02,
termaatenco@hetnet.nl
Penningmeester/adminstrateur:
Dhr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
g.j.hengeveld@chello.nl
Bankrekening:
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) 24 43 93, h.m.hengeveld@zonnet.nl
Engelien Veerbeek (0315) 29 86 87, engelienveerbeek@hotmail.com
Werkgroep PR:
Marjan Hengeveld (0315) 24 43 93, Henk Beunk (0314) 63 20 61,
Arjen Dijkstra (0315) 29 80 91, Aria den Hartog (0315) 24 20 80.
Verzorging “Eendracht”:
Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, h.rottink@upcmail.nl
Voorgangers:

Verzendklaar maken:
Mevr. A.B. Navis-Naves,, Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en
Mevr. J.E. Sturris-Heijink.
Kopij adressen en redactie:
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@planet.nl,
Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem,
mchevalking@solcon.nl.
Leiding zondagsschool:
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl
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: Secretaris
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oktober 2009
Zondag
4 oktober

14.00 u. In de Eendracht
Oecumenische activiteit:
Dhr. Frans Derksen verzorgt een lezing
over de Vrijmetselarij

Zondag
11 oktober

10.00 u. Viering
Voorganger dhr. P.Samwel
Thema: “Weten en zijn

Zondag
18 oktober

10.00 u. Educatieve herfstwandeling voor jong en
oud in het Idinkbos.
Start en eindbestemming bij de fam.
Burgers-Reimes, Nibbelinklaan 14a,
Sinderen.
Voor ouderen die niet meewandelen is er
een groepsgesprek over de natuur.
Na afloop koffie, thee én pannenkoeken!

Zaterdag
24 oktober

19.00 u. Meditatieve viering in Dinxperlo
Voorganger Mw. H.Bleumink-Nieuwenhuis

Zondag
25 oktober

10.00 u. Jubileumviering Vrijzinnige GeloofsGemeenschap NPB (136 jaar)
Poppentheater “Temmedan” speelt voor
Jong en oud : “de Kleine Prins”
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