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Het jaar waarin onze afdeling 145 jaar bestaat.
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap afdeling Varsseveld en omstreken telde op 
1 januari 2018 318 leden. Per 31 december waren dat nog 292 leden. De 
vereniging telt voorts per 31 december 30 “Vrienden” (begunstigers). 
In 2018 zijn 16 leden overleden en hebben 10 leden hun lidmaatschap 
opgezegd.
Ook hebben we nog 10 abonnees op de Eendracht.
  
Vieringen
In totaal waren er 21 vieringen in Vrijzinnig Centrum de Eendracht en een 
Buitendienst bij Koffieboerderij  Grootnibbelink. De viering op 25 maart is 
afgesloten met een gezellige palmpaasbrunch. Op 9 december ging Nicoline 
Swen-Fischer voor in een doopdienst van Willem ter Maat.
Op zondag 12 augustus hebben we gewandeld. Het vertrekpunt was het 
woonhuis van Gerrie Wisselink en Bertus Otten.
Namens de NPB werd vier maal voorgegaan in Den Es en werd er zesmaal een 
weeksluiting in Zorgcentrum De Bettekamp verzorgd.
Op 31 december was er ’s middags gelegenheid deel te nemen aan de 
“Wereldvrede meditatie” bijeenkomst. Daarnaast waren er nog 10 
meditatievieringen. 
Onze voorgangers werkten mee aan de oecumenische vieringen: zoals de 
oecumenische Gebedsdienst, de bezinningsdienst  en de Vredesdienst.
In totaal hebben 2 gastpredikanten hun bijdrage geleverd aan de 
dialectvieringen binnen de afdeling.
De kerk- en verenigingszalen werden ook dit jaar weer door de dames van de  
bloemen commissie opgefleurd met verse bloemen, vaak uit eigen tuin, maar 
altijd sfeervol en passend bij de activiteiten en/of feestdagen. Dit lokte menig 
positieve reactie uit bij de bezoekers van ons Vrijzinnig Centrum.

Bestuur
Het bestuur kwam in totaal 14 maal in vergadering bijeen.  Er werd één 
ledenvergadering gehouden en wel op 27 maart .
In de algemene ledenvergadering worden Marian Kolkman en Gerwin Ooijman 
voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Beiden worden met applaus begroet.
Gerrie Wisselink-Radstake en Johan Hesselink, die ons vanaf de vorige 
algemene ledenvergadering  ad interim hebben gesteund trekken zich hierbij 
terug.



Ook bezocht een bestuurlijke afvaardiging de landelijke Algemene 
Ledenvergaderingen alsmede de door het landelijk bestuur georganiseerde 
regionale vergadering zoals o.a. de voorzitter/penningmeesters bijeenkomsten.
Overleg werd er ook gevoerd met De Kring, gevormd door de afdelingen “Aan 
de Regge”, Eibergen, Oost Twente en Varsseveld. 
De inmiddels traditioneel geworden ouderenmiddag op 11 december stond in 
het teken van advent. 

Dit jaar hadden we geen aparte vrijwilligersmiddag. Onze vrijwilligers hebben 
we daarentegen uitgenodigd voor de voorstelling “Vrijheid van denken en 
doen” van Arjan Erkel en Jan Wilm Tolkamp. De organisatie van deze middag 
lag bij Gerda ten Brinke, Madelon Ankersmit en Marchel Chevalking.

Het maandblad “De Eendracht” is dit jaar 11 keer uitgekomen. Het laatste 
exemplaar betrof een jubileumnummer i.v.m. het 145 jarig bestaan. Dit wordt 
verzorgd door een groep trouwe medewerkers en vanzelfsprekend Truus 
Rottink.

Ouderenwerk
De 60+-Club wordt geleid door een aantal actieve leden en voorziet in een 
behoefte. Elke tweede dinsdag van de maand (behalve in de zomermaanden en 
in december)  is er in verenigingszaal De Eendracht voor de groep 60 jaar en 
ouder een activiteit. Niet alleen leden, maar ook overige belangstellenden zijn 
hier van harte welkom.
Het jaarlijks uitje is op 4 september geweest naar de klompenmakerij 
Krajenbrink in De Heurne, gevolgd door een maaltijd bij de Zonnehoek in 
Sinderen.

Activiteiten
De werkgroep Balans voor Spiritualiteit en Zingeving heeft op vijf 
zondagochtenden (op de 1e zondag van de maand) weer een aantal 
inspirerende lezingen georganiseerd. De belangstelling voor deze 
bijeenkomsten is wisselend en is afhankelijk van de bekendheid van de 
sprekers. In het algemeen mochten deze ochtenden zich echter op een goede 
belangstelling  verheugen. 

Café Cult draaide  een achttal boeiende films. Helaas verliep de uitvoering niet 
steeds vlekkeloos als gevolg van problemen met de apparatuur.
De afsluiting van het seizoen was tijdens de midzomeravond.



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

In 2018 was er 8 keer een dinsdagavondtafel. Op deze avond kon men 
aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd gevolgd door ontmoeting en 
gesprek.
Op 30 maart hebben we een optreden van Hans Keuper gehad.
Op 15 april hebben we een gedichtenmiddag gehad. Een middag om je 
lievelingsgedicht voor te dragen of om een gedicht dat zelf is gemaakt voor te 
lezen.

Gedurende het jaar hebben we een aantal exposities gehad. In het voorjaar(11 
maart t/m 17 mei) de expositie “Vrijzinnigheid met Vlijt” en in het najaar (14 
oktober t/m 14 december) de tentoonstelling “Natuur”. Margreet Middelkoop, 
Truus Rottink en Nicoline Swen hebben zich hier sterk voor gemaakt.

Daarnaast heeft Nicoline een aantal nieuwe maandelijkse activiteiten opgezet:
- Woensdagdocumentarire
- Koffie-ochtend op De Bettekamp
- Gesprekskring over actualiteit
- Wandelen met woorden.

Het vrijzinnig Centrum verleent onderdak aan verschillende verenigingen en 
wordt daarnaast geregeld verhuurd aan individuele gebruikers voor concerten 
en vergaderingen.
Ook worden er regelmatig tentoonstellingen gehouden door wisselende 
exposanten.
De vrijdagmorgen  inloopochtenden hebben de belangstelling van een 
constante vaste bezoekersgroep en deze ochtenden verlopen altijd heel 
geanimeerd.

We kunnen terugzien op een goed 2018.
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