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Uitleg bij de omslag: 
 

Verscheidenheid in éénheid 
Eénheid in verscheidenheid 

Geboren uit de aarde 
Dragend de eigen kleur 

Kiezend wie je bent 
Je bent, die je bent 

Groeiend naar de hemel 
Omarmd door de zon 

Verscheidenheid in éénheid 
Eénheid in verscheidenheid 

Begroet door de hemel 
Groeiend naar het licht 
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 Voorwoord 
 
 Het is, sinds lange tijd, een klamme          
 avond. 
 Lang heeft de natuur, zoals bomen,    
 bloemen en gewassen, gewacht op  
 regen. 
 Nu dan….het is een frisse avond, alles    
 lijkt zich te goed hebben gedaan aan 

het onmisbare vocht dat nodig is voor groei van ons voedsel…het 
voelt als een schoongewassen natuur. 
Het is heel stil buiten….alleen de vogels maken drukte, alsof ze  
vieren dat het geregend heeft. 
Ik heb me midden op het grasveld in mijn stoel neergezet, de vogels 
zijn stil geworden, alles is stil…nevel hangt in lichte flarden over de 
vijver…..het lijkt of het water dampt…wonderlijk….ik ervaar de rust 
die gekomen is over het landschap, dat zo geteisterd werd door  
droogte. Een aparte geur komt er vrij, deze typische geur heet 
‘Petrichor’. Petrichor komt van de Griekse woorden- Petra- dat 
‘steen’ betekent en ‘ichor’, dat staat voor bloed van de Goden in de 
Griekse mythologie. 
De geur ontstaat doordat de natuur tijdens droogte allerlei oliën pro-
duceert, planten maken deze olie, maar ook bacteriën in de aarde  
maken oliën. 
Bij een flinke regenbui komen regendruppels met kracht op de aarde 
terecht, zodat alle kleine deeltjes loskomen van stenen, tegels en aar-
de. De deeltjes komen in de lucht terecht, waardoor de geur wordt 
verspreid. Omdat wij afhankelijk zijn van regen, maakt die geur iets 
bij ons los….iets van herkenning…heerlijk regen. Vroeger zongen 
wij dansend het liedje: ‘Meiregen maak dat ik groter word’…enz. 
Na een lange periode van droogte waren onze voorouders al dankbaar 
en blij met regen. 
Nog hebben wij een positieve associatie met 
de geur die we ruiken wanneer er eindelijk de 
lang verwachte regen valt. 
 
Dieneke Steenbeek. 
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Van de bestuurstafel   
 
Half augustus, het een en ander ‘lijkt’ weer normaal. 
Maar eigenlijk is nog niets normaal. Toch proberen we 
met elkaar de draad weer op te pakken, met de nodige regels daar-
aan verbonden, die ook zo weer kunnen veranderen. 
 
Op 28 september om 19.30 uur zal de ledenvergadering worden ge-
houden in de Eendracht. Zie blz. 8 
Vanwege de huidige regels worden naam en telnr. genoteerd. 
 
In de Eendracht van maart staat alle informatie over de ledenverga-
dering (die toen vanwege corona niet door kon gaan) 
In de Eendracht van april hebben we u gevraagd die van maart te 
bewaren, voor een volgende ledenvergadering. 
Mocht u dit niet hebben gedaan: Op 28 september zal er bij de in-
gang van de zaal een pakketje met de benodigde papieren worden 
uitgedeeld. 
U kunt alles ook van te voren opvragen bij Johannes van der Laan: 
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 
Bij hem kunt u ook het beleidsplan opvragen, dat nog goedgekeurd 
moet worden. 
 
Op 6 september is er een viering in de kerk. Voorganger is Nicoline.   
Vanwege de regels worden uw naam en telnr. genoteerd. 
 
Op 20 september stond een viering gepland met Hans le Grand als 
voorganger. 
Dit was een misverstand. Op die ochtend zal om 10 uur de Vredes-
dienst plaatsvinden vanuit de Laurentiuskerk alhier. 
Deze viering wordt online uitgezonden. 
Meer hierover vindt u verderop in deze Eendracht. 
 
Tot nader bericht is er nog geen Café Cult. 
 

 
 
 

mailto:secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
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Van de penningmeester 
 
Wij ontvingen een gift van € 5000,-  
De gever wil graag anoniem blijven.  
Onze hartelijke dank voor dit mooie bedrag! 
 
 
 
 
 
 
 

                               
30 augustus:  
 
Gezellig samenzijn bij koffieboerderij Klein Nibbelink in 
Sinderen. 
 
Er is een korte wandeling van ongeveer een half uur. 
De mensen die wandelen worden om 9.45 uur verwacht bij 
de koffieboerderij. De wandeling is niet geschikt voor  
rolstoelgebruikers. 
Om 10.30 uur worden de niet-wandelaars verwacht aldaar. 
We gaan koffie drinken met wat lekkers erbij en hopen op 
een gezellig weerzien met elkaar! 
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In Memoriam 

 

Gerrit Antonij Tolkamp.  

 

  Gerrit werd geboren in Halle-Heide   

 op 9 juni 1931 

                                                 Hij overleed in Varsseveld 10 juli 2020 

 

Gerrit wordt geboren als tweede (en laatste) kind in het gezin Tolkamp, 

7 jaar na zijn zuster. Het is een fijn gezin, met een hardwerkende vader 

en een lieve moeder. Ze wonen in een bescheiden boerderijtje in Halle-

Heide en vader heeft een  loonbedrijf. 

 

Na de lagere school in het dorp, gaat Gerrit naar Doetinchem voor een 

technische opleiding en hij werkt met plezier in een autobedrijf. Maar 

dan moet hij thuiskomen om mee te werken in het eigen bedrijf. Hard 

werken. Want met al die machines is er altijd wel iets wat gerepareerd 

moet worden en wel direct. 

 

Tijdens een feest leren hij en zijn vriend twee meisjes kennen. En die 

ene, Annie, wil hij graag beter leren kennen. Annie en Gerrit trouwen 

zo’n 2 ½ jaar later en zullen ruim 65 jaar getrouwd zijn. Zoals bij alles 

leverde Gerrit ook hier geen half werk. Zo zat hij niet in elkaar. 

Doen! En wat je doet, goed doen. Zo stond hij in het leven. 

 

Gerrit en Annie krijgen twee dochters, waar hij maar wát trots op is. 

Het gezin woont bij zijn ouders in Halle-Heide. Maar dat blijft niet zo. 

Als er in Lieren een garage te koop komt, verhuizen ze daarheen.  

Tractoren, een timmerbedrijf. Het is nog steeds hard werken en lange 

dagen maken, maar niet meer op het land. 

 

Helaas zorgt een hernia ervoor dat hij het werk niet kan blijven doen. 

Wel ander werk, zoals op de vrachtwagen. 
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Op een gegeven moment komen Gerrit en Annie terug naar de Achter-

hoek en gaan in Varsseveld wonen. Ze hebben het goed samen. Er zijn 

vakanties naar Spanje en Zeeland. Ze genieten van de caravan op  

camping Idink. Gerrit is graag in zijn schuur waar hij alles kan maken 

wat zijn ogen zien. Zo laat hij vaak zijn handen voor zich spreken, 

want hij is een man van weinig woorden. Zeker als het over gevoelens 

gaat. 

Toch blijkt uit zijn levenshouding, hoe hard hij heeft gewerkt, hoezeer 

hij zich inzette voor zijn Annie om samen te blijven, uit dat alles blijkt 

hoezeer hij hield van de mensen om hem heen. En zijn vaste geloof dat 

hij daarvoor zijn uiterste best moest doen. Het is hem (tot en met het 

allerlaatste stukje) gelukt de regie in zijn leven vast te houden en te 

kunnen blijven zorgen dat alles goed geregeld was. Ondanks zijn eigen 

verminderende gezondheid, met hulp van zijn dochters, Marjan en  

Anke. 

 

Op zijn eigen, soms eigenwijze en eigenzinnige manier heeft Gerrit 

zijn leven geleefd. Het hart op de juiste plek, een rots in de branding. 

Hij heeft alles gedaan wat in zijn vermogen lag, om van het leven iets 

goeds te maken. Zijn leven en dat van de mensen om hem heen, van 

zijn Annie in de eerste plaats. 

 

Een sterke, stille, principiële man. Zo zal hij gemist worden. 

 

Ik wens zijn familie en alle anderen die hij dierbaar was, veel sterkte 

toe bij het dragen van dit verlies. Dat zijn herinnering tot zegen mag 

zijn. 

 

Nicoline Swen 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van de 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o. op  
                  maandag 28 september 2020  
             in de verenigingszaal de Eendracht. 
                 Beatrixstraat 1a te Varsseveld 
                              Aanvang 19.30 uur 
 
Wij vragen u zich van te voren aan te melden bij de secretaris  
Dhr. J. van der Laan, telnr. 0315 243548 
Of: secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 
Dit, i.v.m. de indeling van de zaal/ protocol corona. 
 
Hierbij alsnog de agenda: (staat ook in Eendracht van maart) 
 
1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Goedkeuren van vaststellen van de notulen van de vergadering 

van 8 december 2019 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
5. Jaarverslag 2019 
6. Financieel verslag 2019 
7. Verslag kascommissie 
8. Goedkeuren en vaststellen financieel verslag 2019 
9. Begroting 2020 en voorlopige begroting 2021 
10. Benoeming nieuwe kascommissie 
11. Vaststellen contributie 
12. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is Dhr. J. van der 

Laan.  
          N.B. Een lid dat voor een vacature één of meer (tegen)  
          kandidaten wenst voor te dragen dient dit voor aanvang van de             
          vergadering schriftelijk ter kennis te brengen aan het bestuur, 
          vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van betreffende 
          kandidaat. 
13.     Vaststellen beleidsplan 
14.     Rondvraag 
15.     Sluiting 
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Zoals in ‘Van de bestuurstafel’ geschreven:  

Alle informatie betreffende de ledenvergadering staat in de Eendracht 

van maart 2020. 

Wij zorgen ervoor dat deze papieren ook op 28 september bij de ingang 

liggen. Het beleidsplan kunt u van te voren opvragen bij Dhr. J. van der 

Laan, secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 
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Het is nog ver weg,,,MAAR…...…. 
 
Denkt u nog even aan de bijdrage voor het Adventsboekje; een tekst of 
illustratie?! 
 
Op 1 oktober hopen we genoeg binnen te hebben om weer een mooi 
boekje te kunnen maken. 
 
Hartelijke groet, 
Nicoline                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De 60+ club 
 
Dit jaar zijn er geen bijeenkomsten van de 
60+ club. Een en ander heeft te maken met 
de zorgen om het coronavirus. 
 
Volgend jaar hoopt men weer bij elkaar te  
komen. We houden u uiteraard op de hoog-
te via de Eendracht en de website. 
 
 
Janny Nijhof 
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Een aantal dames is bezig geweest nieuwe kleedjes te naaien voor de 

tafels in de Eendracht en de Kleine zaal. 

Mede met heel veel schik, leuke verhalen en koffie met lekkers is het 

voor elkaar gekomen. 

Met veel dank aan betreffende dames!! 

Marion 

 

En een leuk bericht van Erna Wolsink 

“Deze lastige coronatijd heeft ook wel haar positieve kanten. Ik vond 

eindelijk de tijd om de kerkbank op te knappen. Hij staat nu te pronken 

onder ons afdak”. 

(hoe lang stond hij eigenlijk al te verstoffen op de deel??) 

                                        

 

 

 

 

 

 

Vrij én….Zo! 
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                                 Vrij én …..Zo! 

Het team Vrij én ….Zo! start dit seizoen weer met leuke optredens.  

Gelukkig mogen activiteiten weer opgestart worden. Uiteraard onder 

de geldende regels. Voor nu en/of voor hoe lang, de TOEKOMST zal 

het leren. In ieder geval staat het team er POSITIEF in! 

4 September zal er een optreden zijn van: 

                                  I TOOK YOUR NAME 

Chris van der Ploeg: gitaar en zang 

Jan Bart de Leeuw : Harmonium en gitaar 

Zij brengen: mooie verstilde, pastorale en soms rijkelijk versierde 

nummers. Muziek o.a. over: 

De liefde voor de natuur, Pasen, demonen, de Ierse Zee en vastzittende 

situaties enz. enz.  

Het muziekgenre kun je scharen onder:  

Melodieuze Indie-folk.  

Dat komt voort uit de Indie-rock en werd grotendeels beïnvloed door 

de folk en countrymuziek. 

Toegang : Vrijwillige bijdrage 

Graag reserveren via: 

vrijenzo@gmail.com 

Telnr. 06 41 39 17 84 
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Het belooft een indrukwekkende avond  te 

worden! 

Ogen dicht, luisteren én genieten! 

Locatie: ‘t Witte Kerkje,  

Doetinchemseweg 5, Varsseveld 

Inloop    : vanaf 19.30 uur 

Aanvang: 20 uur 

 

 

 

Tevens hier alvast de data voor de andere optredens: 

2 Oktober: Leon van der Meer met muziek van o.a. John Denver, Simon 

en Garfunkel, James Taylor en ook Danny Vera. 

6 November: Duo AllesAndès, bestaande uit Wim Jansen en Hans Beer-

nink. Zij spelen en zingen een groot aantal zelfgeschreven nummers in 

het Achterhoeks/Dinxperlo’s dialect. Maar ook Engels, Duits en Neder-

landstalige nummers. 

11 December: Quatrofonia: Een klassiek saxofoonkwartet 

 

Op 6 november willen we ook weer onze Vrijwilligers-

avond houden in samenwerking met Vrij én….Zo! 

Vorig jaar is dit goed ontvangen. Zet daarom deze datum 

vast in uw agenda! 
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Meditatie op thema 
 
Nu er na de lockdown in maart jl. weer meer ruimte tot stand is geko-
men, wordt de draad voorzichtig weer opgepakt. Komend najaar vin-
den de meditatieavonden op thema weer plaats. 
Dit, met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. 
De avonden worden nu gegeven in de Eendracht. Pr. Beatrixstraat 1a. 
Data: 18 september; 16 oktober; 20 november. 
Het thema beweegt zich op ‘In Verbinding Zijn met…… 
Binnen de meditaties komen we in diepere verbinding met het Hogere 
zelf, de Goddelijke vonk diep binnenin ons, vanuit ons Hart met alles 
en iedereen die in, op, boven, buiten de aarde is. 
Vanuit onvoorwaardelijke universele Liefde, Licht, Vrede, Harmonie 
wordt dit bereikt, op de manier zoals die doorgegeven is door Maria 
Magdalena en Jezus via medium Gabriela Gaastra-Levin 
en Reint Gaastra. En wat er nog meer aan wordt toegevoegd vanuit de 
onzichtbare wereld der Aartsengelen, Engelen, Gidsen, dierbare  
overledenen en meer. We gaan mediterend in diepere verbinding met 
onszelf. Met hart en ziel. 
 
Iedereen is van harte welkom. 
Neem gerust voor meer informatie contact op met Riemke. 
Telefoonnummer: 0315-32 91 07 
Tot ziens! 
Hartelichtgroet, 
Riemke 
 

18 september: Thema:  
‘In verbinding met Hoger Zelf, de Goddelijke Vonk binnen-
in je’. 
Via Maria Magdalena worden we geleid naar de Tempel van Liefde. 
Daar komen  we in een heel diepe verbinding met het Hogere Zelf en 
de Goddelijke Vonk in onszelf. Vanuit deze verbinding gaan we het 
Eenheidsbewustzijn ervaren en voelen. Daarop gaan we onszelf en 
iedereen en alles een heling sturen. De ervaringen kunnen desgewenst 
met elkaar gedeeld worden. 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten. 
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Locatie     : zaal de Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a 
Tijd          : 20.00 tot 21.45 uur. Napraten tot 22.00 uur 
Deur open: 19.30 uur 
Toegang vrij. 
Graag van te voren opgeven bij Riemke. Telnr. 0315-32 91 07 
 

Kom je ook! 
Iedereen is van harte welkom! 
 

Vredesdienst, 20 september,  

Thema: Vrede verbindt verschil 
 

Op 20 september zal de vredesdienst voor alle kerken van de Oude IJs-
selstreek niet fysiek in één kerk plaatsvinden. Ondanks de versoepelin-
gen van de Corona-regels vinden we het nog te vroeg om een kerk-
dienst met bezoekers uit de hele gemeente Oude IJsselstreek te organi-
seren. In plaats daarvan zal de vredesdienst op deze zondag live wor-
den gestreamd vanuit de Laurentiuskerk te Varsseveld. De kerkdienst 
zal vanaf 10.00 uur kunnen worden bekeken via: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/368 

Het thema van deze dienst is: Vrede verbindt verschil.  

Voorgangers in deze viering zijn: Nicoline Swen-Fischer en Hetty 
Bresser. Een zanggroep o.l.v. Līga Vilmane verleent medewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/368?fbclid=IwAR0_fjYNPHRyIr91hFWIwX5GnZEM9GPjD-4w-DLpGfvSzMIPb79ePNzRZ3U
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 Balanslezing op zondag 4 oktober 2020 

Intuïtie en (hoog)gevoeligheid – lezing door Mieke Heijerman                                                                                                  

Iedereen heeft intuïtie maar niet iedereen maakt er evenveel gebruik 

van. Gelukkig kun je dit ontwikkelen. De mate waarin hangt o.a.  sa-

men met je gevoeligheid. Hoe gevoeliger, hoe eerder je bepaalde sig-

nalen waarneemt. Mieke legt uit hoe je beter kunt leren luisteren naar 

je intuïtie, hoe je daardoor je gevoeligheid krachtig kunt inzetten, en de 

voordelen daarvan. We doen een of meerdere oefeningen en er is ruim-

te voor vragen.  

Mieke Heijerman (1961) is theologe (UU) én opgeleid aan het Cen-

trum voor Effectieve Intuïtie (Haarlem).  

Ze heeft een coachingspraktijk in Houten en is geestelijk verzorger in 

verpleeghuizen (Nieuwegein/Rotterdam). Ze schreef een autobiografie 

over haar spirituele ontwikkeling, en een boek over twaalf ouderen met 

elk een andere levensovertuiging.  

Zie www.miekeheijerman.nl. 

Voor de goede orde: in verband met de 1.5 meter regelgeving vragen 

wij belangstellenden zich aan te melden.  

Dat kan telefonisch op nr. 0315-241253 of per e-mail 

j.brinke87@upcmail.nl  

Datum: zondag 4 oktober 2020 

Tijd:      10.30 uur (koffie/thee vanaf 10.00 uur) 

Plaats: Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a, Varsse-

veld 

Kosten € 8,00 p.p. 

 

 

http://www.miekeheijerman.nl
mailto:j.brinke87@upcmail.nl
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Een van de prachtige schilderijen die in onze Kerkzaal en de Eendracht 

hangen, van Tanneh van der Linde. Weinig gezien vanwege de sluiting 

omtrent de coronacrisis. Hopelijk  zullen er binnenkort weer velen van 

mogen genieten! Met dank aan Tanneh, dat ze zolang bij ons mogen 

blijven hangen. 
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 Het lied van de verwondering 
 
 Met Mijn liefde weef Ik een gewaad 
 van stille kracht om jou daarmee te     
 bekleden. 
 Mijn hand leg Ik op jouw hart 
 om je te bekrachtigen en levensmoed   
 te geven, 
 zodat je sterk en onwrikbaar in het  
 leven zult staan. 
 De wonden van je hart genees Ik  
 ongemerkt, zodat je weer open en  
 onbevangen leven zult, met een open    
 oog voor wat er in anderen omgaat. 

                                                                         – Hans Stolp 
 
 

OPROEP! Deze kast in de Eendracht is voor de liefhebber! 

                   Wie oh wie komt hem ophalen! 
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Namen en adressen / Colofon 
 

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

        Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl  

Administratie:    Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,  Postbus 42,  

        7050 AA Varsseveld 

E-mailadres:       info@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Beheer kerk en verenigingszalen: 

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

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

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

        (06) 46 250 342  voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

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

        secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

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

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

Bankrekening:    Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, 

        t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld  

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

                              (0315) 24 40 49,   60@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

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

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

Samensteller  “Eendracht”:  Mevr. E.G. Venneker 

         

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht: 

                     Voor de Eendracht van  oktober: 21 september 

                                           Voor de Eendracht van  nov.      : 19 oktober 

        

Kopij adres redactie     :  redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

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

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

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

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

 
Website           : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl       
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Zondag         
30   aug. 
 
 
Zondag 
06   sept. 

10.30 u. 
 
 
 
10.00 u. 

Gezellig samenzijn: 
Koffieboerderij Klein-Nibbelink, Sinderen 
 
 
Viering 
Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer 
Autodienst  : Mevr. W. Nijhof, tel.0315-241206 

   

Zondag 
20   sept. 

10.00 u.    Vredesdienst online vanuit de Laurentiuskerk 
Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer 
                     Mevr. H. Bresser 

   

Zondag 
04   oktober 

10.00 u. 
10.30 u. 

Inloop met koffie en thee 
Balanslezing: Mieke Heijerman 
Thema: Intuïtie en (hoog)gevoeligheid 

   

Zondag 
11   oktober 
 

10.00 u. Viering 
Voorganger: Mw. N. Swen-Fischer 
Autodienst: Mw. W. Mateman, tel.0315-243361 

   

Zondag 
25   oktober 

10.00 u.       Viering 
 Voorganger: Marchel Chevalking 
  m.m.v. het NPB ensemble 
Autodienst   : Mw. I. ter Maat, tel. 0315-241702 

   

   

   

   


