73ste Jaargang

No. 551

April 2007

IN DIT NUMMER O.A.:
Verslag Algemene Vergadering 21 maart
Jaarverslag en financieel verslag 2006
60+ club, reisverslag B.Kraan naar Nieuw Zeeland

9
10
16

VERNIEUWEN, EEN KENMERK VAN HET LEVEN
Binnenkort vieren wij het Paasfeest. Het feest
van de opstanding, ommekeer en nieuwe levenskracht. In allerlei gebruiken die er rond Pasen waren en in geringe mate nog in stand worden gehouden vinden we zinnebeeldig deze
twee begrippen nog terug. Zo willen de paasvuren ons doen inzien, dat er in de loop van de tijd
veel ‘dood hout’ in ons denken en onze gewoonten is geslopen en dat het tijd wordt om
‘schoon schip’ te maken. Om onszelf te verlossen van allerlei vooroordelen, angsten, vastgeroeste ideeën en zinloze zaken waardoor we
‘versteend’ zijn geraakt.
Opstanding en ommekeer houden in:
“weer op een frisse wijze en nieuwe ogen tegen de dingen
aankijken en met anderen om gaan om zo nieuwe levenskracht te ontvangen”.
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Die schoonmaak, die wij zo nu en dan bij onszelf moeten houden, houdt
in:
“eerlijk in onszelf afdalen en ons afvragen wat er zich in ons gevoelsleven afspeelt en wat voor ons werkelijk van belang is”.
Na Pasen zal het leven anders zijn dan ervoor, omdat de opstanding er
‘tussen is gekomen’. Het is de vernieuwing van het leven tegen de achtergrond van de dood.
De opstanding van Jezus is verbonden met het Joodse Pesachfeest; de
viering van de uittocht uit de onderdrukking. De opstanding is de opstand tegen de dood en tegen onderdrukkende en vernederende machten. Zij zullen niet het laatste woord hebben. De opstanding wil ons vertellen dat de onderdrukking het laatste niet is en dat de dood niet de
donkere bedoeling van ons leven is.
Waar mensen samenleven worden brokken gemaakt, daar ontstaan ongelijke verhoudingen, daar staan heersers op en worden mensen overheerst. We weten er alles van. De kranten staan er vol van en we zien de
beelden op de televisie. Niet alleen staan de mensen elkaar naar het leven met een geweer in de aanslag, maar er zijn ook subtielere manieren
waarop we elkaar angst aanjagen. Wie zich bijvoorbeeld wel eens gevangen heeft gevoeld in beschaafd verwijt of onherstelbaar schuldgevoel, weet waarover dit gaat. Een donkere ervaring die grip op je leven
heeft.
En dan komt het verhaal van Pasen ons licht brengen. Want wat gebeurt
er daar in dat Paasverhaal? Jezus trekt door de dood heen en komt aan
de achterkant van de dood. Dat is: de andere kant van het leven. Het leven voorbij de onderdrukking, de vernedering en de vernietiging. Dat is
leven in het licht. Door zijn opstanding wordt Jezus zelf het symbool
van het licht van Pasen.
In veel kerken is het een gebruik om dat zichtbaar te maken door op het
Paasfeest een grote kaars brandende de donkere kerk binnen te brengen,
en die vervolgens in elke viering van de gemeente aan te steken. Het
licht als symbool voor de ommekeer. Een teken van begrenzing van de
duisternis, verwijzend naar de schepping. Zo roept Pasen ons op om alles wat ons gevangen houdt te verbreken, de last van het verleden los te
laten, en onszelf te vernieuwen, door met een schone lei te beginnen.
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Wat heerlijk als je dit samen kunt vieren! U bent dan ook weer van harte uitgenodigd bij onze Paasdienst die zal worden opgeluisterd door een
aantal mooie liederen die ons koor heeft ingestudeerd.
A.M.J. Meijer,
BERICHTEN UIT DE AFDELING
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand
opgenomen en thans weer thuis: Mevr. T.J.G. Berendsen-Hallerdijk en
Mevr. W. Wisselink-Bergwerf. Op dit moment verblijven er volgens
mijn informatie geen leden in het ziekenhuis.
In het St. Antonia Verpleegtehuis te Terborg verblijft momenteel nog :
Mevr. A.W. Ederveen-Bruggink, maar zij hoopt zeer binnenkort weer
naar haar huis te mogen terugkeren.
GEBOREN
Grote vreugde!
Want op 14 maart 2007 zag “Cato” het levenslicht als
dochter van Wout Gesink en Femke Konink.
Landstraat 10, 7025 DN Halle. Tel.: 0314-632552.
Zij ontvangen hierbij onze hartelijke gelukwensen met de bede dat de
Eeuwige het leven van Cato mag zegenen en behoeden.
VERANTWOORDING GIFTEN
De afgelopen maand mocht mevr. A. Niks-van Oosten een gift van
€ 100,- in ontvangst nemen. Middels de bezoekdames mochten we
twee giften van € 20,- in ontvangst nemen.
Voor deze giften door niet met name genoemde personen, onze hartelijke dank.
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BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND
Zondag 1 april
Die dag zijn er ongeveer gelijktijdig twee diensten van onze
Geloofsgemeenschap.
In het zorgcentrum ‘Den Es’ aan de Oranjestraat gaat die ochtend voor:
Mevr. A. Niks-van Oosten, die met u (want iedereen is welkom bij deze
bijzonder ‘warme’ diensten!) wil nadenken over de vraag of we altijd
wel bij alles wat we doen stil staan bij de gedachte, dat er op ieder
ogenblik van ons leven, een beroep op ons gedaan kan worden?
Diezelfde ochtend is er ook dienst in onze eigen kerk. Wij willen op
deze Palmpaasochtend de Orgeldienst houden. Deze dienst zal dit keer
hoofdzakelijk worden ingevuld door orgelspel van de heer Jarik de
Graaff, één van onze vaste organisten. Door mij zullen naast de gebruikelijke liturgische handelingen slechts enkele korte verbindende teksten
uit het Lucas evangelie worden uitgesproken. Verder ligt het in de bedoeling dat alle aanwezigen een overzicht van de te spelen werken met
de componisten en een toelichting krijgen uitgereikt.
Deze orgeldiensten hebben ook al in 2005 en 2006 plaatsgevonden en
bleken erg in de smaak te vallen! Goede muziek kan voor onze geloofsbeleving minstens zo heilzaam zijn als het gesproken woord!
Tevens zal tijdens deze dienst bevestiging plaatsvinden van ons nieuwe
bestuurslid en zullen de aftredende bestuurleden nog even in het zonnetje worden gezet. Na afloop van deze dienst is er tijdens het koffiedrinken de gelegenheid de aftredende bestuursleden - Willy Nijhof-Groen
en Willy Semmelink-Leneman - persoonlijk te bedanken voor hun inzet
en ons nieuwe bestuurslid - Marchel Chevalking - sterkte te wensen met
de functie die hij op zijn schouders heeft genomen. Tijdens het koffiedrinken zullen de kinderen van de zondagsschool hun palmpaasstokken
tonen die zij die ochtend hebben gemaakt.
Donderdag 5 april houden wij weer onze jaarlijkse avondmaaldienst,
waarin ik met u na wil denken over de roeping die wij als mens soms op
onze schouders nemen en in hoeverre wij in staat zijn de uiterste consequenties daarvan te dragen.
Mevrouw Willie Berkelder-Loor maakte in 1982 hierover het navolgende gedicht:
4

Eendracht - april 2007

Ik vind de goede vrijdag een nare dag
het is zo stil in huis
toen eens een jonge man sterven moest
en nog wel aan een kruis
wat waren dat voor mensen toen
die zoiets zomaar deden
ze spijkerden hem vast aan 't hout
wat heeft die man geleden
en moest dat voor de mensen zijn
die zoveel zonden hadden begaan
zijn arme moeder zag het aan met verdriet
wat deed men haar toch aan
en was dit alles dan Gods wil
ik kan het niet geloven
men zei steeds dat God liefde was
maar was hij wel daarboven
ik twijfel God, ik weet het niet.
In de overdenking tijdens de PAASDIENST op zondag 8 april wil ik
het met u hebben over het gevaar van de onverschilligheid en oppervlakkigheid en hoe we ons daaruit kunnen bevrijden. Ons koor heeft
weer prachtige liederen ingestudeerd welke die morgen zullen worden
uitgevoerd.
Zondag 15 april. Overeenkomstig een bestuursbesluit van enige jaren
terug vindt er, wanneer Palmpasen, Pasen of Pinksteren op de eerste
zondag van de maand vallen op de zondagen na Pasen of Pinksteren
geen dienst plaats. De Zondagschool gaat wel door!
Zondag 22 april wil ik mij met u verdiepen in het gevoel van moedeloosheid dat ons zo nu en dan overvalt en hoe we daar uit kunnen komen.
Zondag 30 april wil Mevr. A. Niks-van Oosten met u op zoek gaan
naar ‘de ziel’ en hoe wij in onszelf daarover iets gewaar kunnen worden
en daarvan kunnen verstaan.
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Donderdag 4 mei 18.30 uur, Oecumenische Bezinnings-samenkomst
in de Grote- of Laurentiuskerk voorafgaand aan de stille tocht.
Het thema van deze dienst, waarin zal voorgaan Pastor Mia Tankink
luidt: ‘Vrijheid maak je met elkaar’. Deze samenkomst zal muzikaal
worden opgeluisterd door het jongerenkoor ‘Alteverta’ o.l.v. Riet Lieverdink en de muziekgroep ‘Young Spirit’ o.l.v. Gerrit te Lindert
GROOT-LETTER 'EENDRACHT'
We zeggen het maar weer eens. Een 30-tal leden van onze afdeling ontvangt de 'Eendracht' in groot-letterformaat. Deze service blijkt ten zeerste op prijs te worden gesteld. Voor de goede orde herinner ik er dit keer
weer eens aan dat iedereen die met het normale letterformaat problemen
heeft, zonder bijkomende kosten, een groot-letter 'Eendracht' kan ontvangen. Alles wat u heeft te doen is dit even te melden (telefonisch of
schriftelijk) bij de administrateur, J.W. Meerdink, tel.: 0315-840044
.
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Dit keer nog een anekdote uit mijn dagboek van 20 jaar geleden. Het
betrof een antwoord op een godsdienstrepetitie op het Christelijk Lyceum te Delft. Mijn vraag luidde: “Wat deed Jezus nadat hij door Johannes de Doper in de Jordaan was gedoopt?” Een van de antwoorden was:
“Even Apeldoorn bellen!”
DAT WAS EVEN SCHRIKKEN
Het radionieuws vangt tegenwoordig aan met het opsommen van enkele
hoofdpunten. Bij de aanvang van het nieuws van woensdag 21 maart
luidde één van die hoofdpunten:
“Seksuele intimidatie bij de NPB”
Bij verder luisteren bleek het hier te gaan om de ‘Nederlandse Politie
Bond’. Het betrof dus een, overigens ook niet geheel juiste verkorte
weergave van het bericht, want bedoeld werd, zo bleek later, het politiekorps.
Zo komt de NPB toch nog in het nieuws, wel op een vreemde wijze!
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EEN HELE KLUS
Per 1 november a.s. moet de pastorie door ons leeg opgeleverd worden
om plaats te maken voor mijn opvolg(st)er. Dat zal nog flink aanpakken
worden, want we kwamen destijds al niet met niets naar Varsseveld en
in de loop van de zeventien jaar dat wij hier hebben mogen wonen is er
ook nogal wat bijgekomen. We zijn al een beetje begonnen met opruimen, maar het vordert nog traag. Eén klusje is wel leuk. Het leegdrinken van de flessen uit onze wijnvoorraad, die in het heerlijke keldertje
ligt opgeslagen. Ze verhuizen komt de kwaliteit niet ten goede. Nu hebben wij de gewoonte om de flessen wijn die wij cadeau krijgen, te voorzien van een plakkertje met daarop de naam van de goede gever. Dan
kunnen wij nog even aan hem of haar denken tijdens het consumeren.
Vandaag haalde mijn vrouw een fles ‘Médoc’ Cru Bourgeois 2000 uit
de kelder, waarop ik had vermeld: “Met dank van de kinderen van de
Leemvoortschool die in 2002 de school verlieten om naar de middelbare school te gaan.” Hij was nog kostelijk! De jongelui van toen én hun
ouders, nogmaals onze dank.
TE GEK VOOR WOORDEN
Naast de nationale canon van belangrijke historische gebeurtenissen en
personen waarvan eigenlijk iedere Nederlander kennis moet hebben genomen zijn er nu ook een Rooms Katholieke en een Reformatorische
canon gepubliceerd.
Ik zeg met opzet reformatorische, want deze canon is beslist niet representatief voor de overgrote meerderheid van ons protestantse volksdeel.
Tot mijn verbijstering bleek dat onze orthodoxe mannenbroeders de
grootste wijsgeer die Nederland ooit heeft voortgebracht, namelijk
Baruch Spinoza, uit hun canon hebben geschrapt. Spinoza is zonder
twijfel de wegbereider en leermeester voor alle grote Europese denkers
en voorvechters van het vrije woord na hem.
Zelfs de grote natuurkundige Prof. Einstein zei ooit, dat hij zonder zijn
kennis van de werken van Spinoza nooit tot zijn baanbrekende inzichten
zou zijn gekomen! Men hoeft het niet altijd met iemand eens te zijn, om
toch respect voor iemands grootheid te tonen. De reformatorische historici toonden met het weglaten van Spinoza uit hun canon in ieder geval
aan hoe kleingeestig en kortzichtig ze zijn en hoe groot hun angst voor
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het vrije denken. Op het fundamentalistische af!
Voor de aardigheid laat ik hier enkele vrije gedachten van Spinoza volgen die de moeite waard zijn om er even over verder te mijmeren:
“De vrije mens denkt over niets minder dan over de dood. Zijn
denken is niét een denken over de dood, maar over het leven.”
En:
“Dwalen is niet onwaarheid bezitten, maar wat waar is niet bezitten. Het onware is geen eigendom van ons verstand.”
En:
“De menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet
veroordelen, doch begrijpen.
TENSLOTTE
“God schuilt in de details”, was de kop boven een artikel dat ging over
de voorbereidingen van een opera-productie. Het betrof een citaat van
de regisseur, waarmee hij iets van de diepere inhoud van de opera probeerde weer te geven.
Ik geloof dat deze man hiermee een uitspraak deed die ook voor ons aller leven geldt. Niet in meeslepende, ingrijpende of tragische gebeurtenissen wordt van Gods aanwezigheid in ons leven iets kenbaar, maar
vaak in simpele uitspraken van eenvoudige mensen die wij mogen ontmoeten of zogenaamde toevalligheden die zich op ons levenspad voordoen. Het is de kunst daar oog en oor voor te hebben.
Ook in het Paasverhaal treffen we dergelijke details aan. Deze gedachte
roept ons op opmerkzaam te blijven.
“April doet wat hij wil”, luidt het rijmpje.
Laten we hopen dat de komende maand voor ieder van u van ‘goede
wil’ mag zijn.
Met een hartelijke groet aan u allen,
A.M.J. Meijer
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 21 maart 2007
De voorzitter opende de vergadering en mocht naast alle bestuursleden
29 leden met een woord van welkom begroeten.
Kerk en geloofsgemeenschap draaien en drijven op leden, maar vooral
ook op vrijwilligers. Het is een goed gebruik om ze af en toe een enorme pluim op de hoed te geven. Het bestuur wil alle vrijwilligers bedanken maar dit jaar in het bijzonder mevr. Jo Colenbrander, die jarenlang
in de startblokken heeft gestaan om te helpen.
De mededelingen betroffen de afwezigheid van de heren Marchel Chevalking en Bertus Jansen.
Het kinderkoor van de gezamenlijke kerken is opgeheven, het tienerkoor gaat nog door.
De notulen en het jaarverslag werden voorgelezen en na goedkeuring
vastgesteld. Zo ook de jaarverslagen van alle clubs en commissies.
Er werd een toelichting gegeven op de financiën en er heerst bezorgdheid over de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand, vooral de terugloop
bij de jongeren is zorgwekkend. Het financieel jaarverslag was door de
kascontrolecommissie gecontroleerd en in orde bevonden.; de vergadering werd geadviseerd het bestuur decharge te verlenen.
Unaniem ging men akkoord en de penningmeester kreeg een groot applaus voor al het verrichtte werk.
Voor de komende 3 jaren is de contributie verhoogd en vastgesteld op
€ 105,- per lid per jaar.
Begroting 2007 en 2008 werden goedgekeurd.
De bestuursleden mevr. I. ter Maat-Teunter en dhr. L. v.d. Pol waren aftredend en herkiesbaar. Zij werden onder applaus bij acclamatie herkozen. De dames G..W. Semmelink-Leneman en W.M. Nijhof-Groen traden af na 6 jaren bestuurslid te zijn geweest en waren niet herkiesbaar.
In hun plaats werd bij acclamatie de heer M.Chevalking unaniem als
bestuurslid gekozen.
De gang van zaken en de aanleiding tot een mogelijke fusie met Dinxperlo is met de leden besproken en toegelicht. Aan de vergadering werd
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toestemming gevraagd om de fusiebesprekingen aan te gaan.
Vanuit de vergadering kwam het voorstel nu te beslissen akkoord te
gaan met de fusie. Dat voorstel werd unaniem aanvaard en onderschreven met de onderkenning van het feit dat de vergadering vanwege de
statutair verplicht gestelde vertegenwoordiging van de gewone leden
niet gemachtigd is tot het nemen van dit besluit.
De vergadering werd op de hoogte gebracht met de stand van zaken van
de nieuw te benoemen predikant.
De voorzitter sloot de vergadering.
Secretaris: Willy Nijhof-Groen.
JAARVERSLAG 2006
Als een spinnenweb zit het bestuur met heel veel draden verbonden
aan veel verschillende activiteiten die vanuit dat web plaatsvinden.
Voor het bestuur blijft het een uitdaging om deze draden strak gespannen te houden zodat de boodschap, die God aan de mensen heeft gegeven, kan worden doorgegeven.
Daarom verheugt het ons dat er weer catechisatie wordt gegeven aan
7 leerlingen, die mogelijk een golfbeweging veroorzaken, waardoor er
weer naar de toekomst toe een lichtpunt zal zijn.
Ook heeft de jeugdclub o.l.v. Marjan Hengeveld en Engelien Veerbeek
op een bijzondere wijze van zich laten horen. Zij organiseerden tijdens
de Varsseveldse meimarkt een sponsorloop voor Tinatin. Dit meisje
heeft een ongeneeslijke ziekte en kan nu van die € 1000,- die bijeen is
gelopen, haar behandeling betalen.
De zondagsschool, onder de bezielende leiding van Erna Wolsink en
Madelon Ankersmit, oogstte het meeste succes met hun Kerstuitvoering, die ook nog begeleid werd door “engelen” uit het kerkkoor, dat het
hele jaar uitstekend zong.
Ook kon de kerstfeestcommissie tevreden zijn, zij mochten gelukkig
weer een echte kerstboom plaatsen.
In oecumenisch verband werden er kerkdiensten en een fietstocht gehouden; eveneens werd een kinderkoor opgericht. De financiële kant
van dit koor baart ons zorgen.
Het kerkbezoek blijft stabiel laag en dat is jammer voor Ds. A.M.J. Meijer, die in elke preek veel energie en tijd steekt.
Ons sterke verbindingsmiddel is de Eendracht, ons maandblad dat
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door iedereen gelezen en gewaardeerd wordt en waar Ds. A.M.J. Meijer een grote inbreng in heeft.
In overleg is het contract met Ds. A.M.J. Meijer met 1 jaar verlengd.
Hem zijn wij dank verschuldigd voor de goede verzorging van het pastorale werk door hem verricht. Eveneens zijn wij dank verschuldigd aan
mevr. A. Niks-van Oosten voor het door haar verrichte pastorale werk.
De goede samenwerking in het pastorale werk, op voet van gelijkwaardigheid, wordt door bestuur en leden zeer op prijs gesteld.
Een beroepingscommissie, bestaande uit 8 personen, is ingesteld met
als opdracht een nieuw voorganger te zoeken die per 1 november
2007 de plaats van ds August Meijer kan innemen.
De bijzondere diensten en de activiteiten-avonden worden in hoge mate gewaardeerd en trekken veel belangstellenden, waaronder vele niet
aan ons gebonden personen. Het bestuur hoopt dat deze door een
goede P.R. lid zullen gaan worden.
Café Cult trekt haar eigen publiek en dat is tot op heden een succes.
Bert Scheuter heeft zich terug getrokken, hij was één van de oprichters. Zijn plaats is ingenomen door Arjen Dijkstra.
De vrouwenclub blijft zich inspannen voor de verloting van de gemeente-avonden. Ook worden er telkens weer mooie bloemstukken gemaakt die steeds door iedereen worden bewonderd.
De gemeenteavonden waren goed georganiseerd en er was voor elk
wat wils. De opkomst was hoog. Hennie Gesink zette zich weer in om
dekking te krijgen voor het financiële gedeelte, daarvoor onze dank.
De 60 + club heeft haar trouwe bezoekers en een uitstekend programma.
Hollingstedt werd weer bezocht en het contact loopt nu al 33 jaar.
De bezoekersgroep brengt trouw hun bezoeken aan de leden die dit
erg waarderen.
De schoonmaakploeg zette alles op alles om de hele kerk op tijd
schoon te krijgen, de bouwpastoors en de schilders hebben heel veel
vrije tijd gestoken in het verbouwen en schilderen van de kerk.
Een nieuwe vloerbedekking erin en voor de Kerst was de renovatie volbracht met een schitterend resultaat.
Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan al die mensen die zo ontzettend hard gewerkt hebben, wij mogen hierop terecht trots zijn.
Ook willen wij sponsoren bedanken die het mogelijk maakten om dit te
realiseren. De huidige lampen aan de zijkanten zullen nog worden vervangen, zodat de verlichting van de kerk ook goed zal gaan worden.
De koster Ben Kraan staat altijd voor ons klaar, echter hij staat er altijd
Eendracht - april 2007
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alleen voor en daarom zijn wij hem veel dank verschuldigd voor al het
werk dat hij verricht.
Voor het eerst ging hij een lange periode op vakantie. Het bestuur heeft
hem tijdens die vakantie vervangen en aan den lijve ontdekt hoeveel
werk Bennie Kraan voor ons verzet.
Het bestuur kwam maandelijks bij elkaar en had een goed contact met
het hoofdbestuur en de regio.
De afd. Dinxperlo houdt nog een paar keer een dienst in de verkochte
kerk, daarna zullen zij naar Suderwick gaan.
Fusiegesprekken lopen; het hoofdbestuur staat ons hierin terzijde.
Op de algemene ledenvergadering werd afscheid genomen van de heren H. van Duin en G. Hengeveld en van mevrouw D. Kleinnibbelink.
Lovende woorden werden gesproken en zij kregen een boeket bloemen en een envelop met inhoud aangeboden.
Mevr. J. Jansen-van Campen en de heren J. Bussink en J. Meerdink
traden toe tot het bestuur .
Wij hebben in dit jaar afscheid moeten nemen van 17 leden door overlijden; 26 leden hebben het lidmaatschap opgezegd en 8 nieuwe leden traden toe.
Het ledenbestand bedroeg op het eind van het jaar 563 leden.
Dit jaar werd ieder lid aangeschreven om voor de komende drie jaar
weer zijn vrijwillige bijdrage toe te zeggen.
In de Algemene Vergadering van 2003 is unaniem besloten om de contributie te verhogen.
Alle leden zijn benaderd en een paar leden hebben zich bedankt omdat
ze zich niet meer verbonden voelden met de NPB.
Door vermindering van het aantal leden gaat onze financiële draagkracht verminderen en dat zal ons voor de toekomst zorgen baren, mits
wij ons allen blijven inzetten om leden aan te trekken.
Dit gaat niet vrijblijvend, wij zullen allen hiervoor aan het werk moeten.
Veel leden van onze geloofsgemeenschap hebben zich op velerlei manieren ingezet en veel werkzaamheden verricht dit afgelopen jaar en
wij zij hen dank verschuldigd want zonder hun betrokkenheid is het niet
mogelijk om als een levendige geloofsgemeenschap te functioneren.
Met de hoop dat het komende jaar weer een goed jaar mag worden
sluit ik dit jaarverslag af.
Willy Nijhof, secretaris
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BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG 2006
De balans per 31-12-2006 sluit met een negatief eigen vermogen van
€ 13.519,De resultatenrekening 2006 sluit met een nadelig saldo van € 9.147,-.
De begroting 2007 toont een nadelig saldo van € 7.018,Resultatenrekening 2006
Baten
Collectes
€
Bijdragen(contibuties)
Overige baten
Nadelig saldo
totaal

2.958
97.426
32.355
9.147

Lasten
Loonkosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Afschrijvingen
Voorzieningen

€ 141.886 totaal

€ 77.996
21.083
39.907
1.280
1.620
€ 141.886

Berekening werkelijke lasten per lid in 2006
Totaal lasten
af : collecte's
af : ov. baten
saldo lasten

€ 141.886,€
2.958,€
46.745,€
92.183,-

lasten per lid (563leden)

€

164,-

Hadden we in 2006 geen nadelig saldo willen behalen, dan had de contributie opbrengst per lid € 164,- moeten bedragen. Er is dus een tekort
van € 71,- per lid. Gelukkig heeft de vrijwillige bijdrage en een royale
gift een deel van dit tekort weggewerkt. Uiteindelijk blijft er per lid nog
een tekort van € 16,-, zo blijkt uit de volgende tabel
Lasten per lid
Contributie per lid
Vrijw. bijdrage per lid is gemiddeld
Totaal bijdrage per lid is gemiddeld
Tekort per lid

€ 164,€ 93,€ 55,€ 148,€ 16,-

Een uitvoerig financieel verslag ligt bij de penningmeester ter inzage
Eendracht - april 2007
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VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 2007 T/M 2009
In november 2006 zijn alle leden in de gelegenheid gesteld hun jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de jaren 2007, 2008 en 2009 vast te stellen.
Deze vrijwillige bijdrage is een aanvulling op de jaarlijkse contributie
en wordt gelijktijdig met de contributie geïnd.
Een klein aantal leden heeft het formulier, waarmede de vrijwillige bijdrage kenbaar gemaakt kon worden, niet ingeleverd. Van deze leden is
aangenomen dat zij geen wijziging in hun vrijwillige bijdrage wensen
aan te brengen en deze gelijk willen laten zijn aan die in de voorgaande
jaren.
Het volgende overzicht geeft inzage in de resultaten van de toezeggingen. In november 2006 telden we, na aftrek van de opzeggingen, nog
565 leden. Van deze leden is de nu toegezegde bijdrage (2006) vergeleken met hun vorige toegezegde bijdrage (2003).
In 2003 was totaal toegezegde vrijwillige bijdrage
Totaal is nu toegezegd vrijwillige bijdrage van
Totale toename toezegging jaarlijkse vrijw. bijdr.
Omgerekend per lid was gemiddeld toegezegd
Omgerekend per lid is nu toegezegd
Gemiddelde toename per lid

€ 24.165,50
€ 27.480,00
€ 3.314,50
€ 42,77
€ 48,64
€ 5,87

Een indeling naar de hoogte van de toegezegde vrijwillige bijdrage per
lid geeft het volgende beeld.
2003
Hoogte vrijwillige bijdrage
In € per lid per jaar
0
0-50
50
50-100
100
100-200
200
>200
14

aantal
leden
152
236
62
34
26
36
7
12
565

%
26,9
41,8
11,0
6,0
4,6
6,4
1,2
2,1

2006
aantal
leden
%
123
21,8
255
45,1
50
8,8
49
8,7
23
4,1
41
7,3
8
1,4
16
2,8
565
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MORNING HAS BROKEN
(25-03-2007)
De jeugddienst op zondag 25
maart jl. in de Eendracht
stond in het teken van de
veertig-dagen-tijd. Deze periode van ‘vasten’ (zowel geestelijk als lichamelijk) dient
om de mens weer bewust te
maken van het wonder van
het leven en van alles om haar
of hem heen. De jeugdclub onder leiding van Engelien Veerbeek en
Marjan Hengeveld gaf daar op een aansprekende manier invulling aan,
bijvoorbeeld met het lied ‘Morning has broken’ van Cat Stevens. Daaruit spreekt de verwondering over iedere nieuwe dag met zinnen als
‘God’s re-creation of the new day’. Met een korte meditatie kwamen we
allemaal even in contact met onze diepere ik. Dat zoiets niet moeilijk
hoeft te zijn bleek uit de vele ontspannen gezichten. De spreuken die de
jeugd vervolgens uitdeelde sloten mooi aan bij dat afdalen in de eigen
ziel en bij de broodmaaltijd die we vervolgens gezamenlijk nuttigden.
‘Ieder brood komt voor uit graankorrels. Alle grote dingen komen voort
uit kleine. Zo streeft de wijze nooit naar het grote. Op die manier kan
hij grote dingen bereiken.’
Met het lied ‘The rose’ van Amanda McBroom (dat de meesten kennen
in de vertolking van
Bette Midler) en begeleidt door pianospel
van Bert Vinke, sloten
Birgit, Inez, Jarno,
Rens en Rosemarie
hun dienst af. De opbrengst van de collecte (bijna 80 euro) is
bestemd voor Tinatin.
Eendracht - april 2007
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VAN DE ZONDAGSSCHOOL
Zondag 1 april a.s. is het weer palmpasen. Traditiegetrouw gaan we
weer palmpasenstokken versieren. We beginnen om 10.00 uur. Tijdens
het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst, laten wij ons werk aan de
kerkbezoekers zien. Daarna gaan we, bij goed weer, naar de Bettekamp
en den Es om daar aan de bewoners onze palmpasenstokken te tonen.
We hopen rond 12 uur weer terug bij de Eendracht te zijn.
Het is al bijna zover, maar wil je meedoen, geef je dan zo snel mogelijk
op. Het liefst voor vrijdag 30 maart bij Madelon Ankersmit 0315617063 of Erna Wolsink 0315-298718.
60+CLUB
Verslag bijeenkomst 13 maart 2007
Dit keer was Ben Kraan eens een keer niet de gastheer, maar was hij de
gast bij de 60+Club. Ben kwam ons namelijk iets vertellen over zijn
reis welke hij samen met zijn vrouw Els ter gelegenheid van hun 25jarig huwelijk heeft ondernomen naar Nieuw Zeeland, waar zijn broer
Johan woont. Allereerst vertelde hij iets over het geologisch ontstaan
van N.Z. 230 miljoen jaar geleden waren er 2 grote oercontinenten
waarvan Gondwana op het zuidelijk halfrond. Gondwana valt uiteen in
o.a. India, Zuid-Amerika, Antartica, Australië, N. Hibriden en NieuwZeeland. N.Z. lag aanvankelijk nog gedeeltelijk onder water, pas 100
miljoen jaar geleden kwam het boven water uit, toen leefden op andere
continenten al dinosauriërs. Het land was toen nog erg in beweging,
bergvorming (Alpen), vulkanen (Lake Taupo). Wanneer men het heeft
over "Down Under" bedoelt men Australië, maar hiervoor komt NieuwZeeland eigenlijk eerder in aanmerking. N.Z. heeft door de Westenwind
Drift een ander klimaat. Het Noordereiland is min of meer subtropisch
terwijl het Zuidereiland door de Alpen een regenwoud met veel varens
kent.
Door de afgezonderde ontwikkeling zijn er geen land-zoogdieren (wel
zee-zoogdieren), behalve 2 vleermuissoorten.
Er zijn wel veel boomsoorten met als gevolg ook veel vogelsoorten,
waarvan verschillende niet kunnen vliegen, zoals o.a. de Kiwi (5 soorten) Kakapo (grondpapegaai) de Weka en de Moa. Er is een uitbundige
16
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flora met veel boomsoorten ten gevolge van het
ontbreken van herkauwers en knaagdieren. De
bekendste boom is wel de Kauri, deze kan meer
dan 2000 jaar oud worden. Altijd groene loofbomen zijn de Beeche's, Rata, Kowhai en de Pohutukawa welke laatste rond kerstmis bloeit en
de nationale trots is van de Nieuwzeelander.
Boomvarens zoals Ponga en Mamaku worden
Pohotukawa
10 tot 20 meter hoog en hebben bladeren van wel
of
Christmastree
6 meter lang en 2 meter breed.
Duizend jaar geleden kwamen
de Maori's vanuit Polynesië naar
N.Z.. Zij vormen niet één volk
maar bestaan uit verschillende
stammen. Veel stammen vechten
een onderlinge strijd uit binnen
versterkte nederzettingen (Pa), er
is ook kannibalisme. Immigranten uit Melanesië of Micronesië
worden verdreven.
In 1642 ontdekt Abel Tasman
Een welkomstdans van een groep
N.Z. (moordenaarsbaai) en in
Maori
1769 landt James Cook op de
oostkust en neemt land in bezit
namens koning Georg III. Er volgen krijgstochten van maori's tegen de
blanke indringers. Maar rond 1858 zijn er meer blanke immigranten dan
maori's. In 1861 wordt er goud gevonden. In 1893 heeft N.Z. als eerste
ter wereld vrouwenkiesrecht en in 1898 kende men er al het ouderdomspensioen. Nieuw Zeeland heeft deelgenomen aan de Eerste en
Tweede Wereldoorlog waarbij veel N.Z.-landse soldaten zijn gesneuveld..
Het land kende in 1936 al een 40-urige werkweek.
De oorspronkelijke bevolking van N.Z. is de Maori, maar in 1952 waren er 2 miljoen N.Z.-ers van Europese afkomst, tegen 40.000 maori's.
Een middel van bestaan was de schapenteelt, met wolexport naar Engeland. Toen in 1973 Engeland echter lid werd van de EG werden de exEendracht - april 2007
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portkosten te duur en heeft de wol afgedaan. De economie komt in de
problemen met als gevolg werkloosheid en inflatie. In 1989 is het werkloosheidscijfer opgelopen tot ruim 160 duizend. 1 op de 7 maori's en 1
op de 20 paheka's zijn werkloos. Voor het eerst levert het toerisme meer
deviezen op dan de vlees- en wolindustrie. De Nieuw-Zeelandse economie is nu gericht op Japan en Zuid-Korea en op het toerisme.
De inlandse boom de kauri werd door de Maori's gebruikt voor kano's,
men brandde bossen plat om de grootste inheemse vogel de Moa te vangen. De eierschalen werden gebruikt als waterkommen. Deze vogel is
200 jaar geleden uitgestorven. De Europeanen ontdekten de kauri als
timmerhout voor o.a. masten voor schepen. De kauri werd bijna uitgeroeid maar wordt thans weer aangeplant als herbebossing. Ook werden
de bossen gerooid voor de schapenteelt in het binnenland en in het oosten. In N.Z. kwamen oorspronkelijk geen zoogdieren voor. De Europeanen brachten herten, wilde zwijnen en konijnen mee om op te jagen.
Men vergat dat deze dieren op N.Z. geen natuurlijke vijanden kenden.
Men probeerde met de opossum (voskoesoe) pelsdierfokkerijen op te
zetten, hetgeen mislukte. De beestjes werden losgelaten en zijn nu een
ware plaag. Ook planten die werden ingevoerd zijn soms een probleem.
Invoer van planten en zaden is nu dan ook ten strengste verboden met
als gevolg zeer strenge controles op de vliegvelden.
Nieuw-Zeeland telt plm. 35 nationale parken welke worden beheerd
door het Department of Corservation. Het oudste is het Tongariro national
Park
met
Mt.Ruapehu.
Dit
park werd al in
1887 door maori's
aan de kroon geschonken om het te
beschermen. Omdat
N.Z. een vulkanische bodem heeft
zijn er gemiddeld
per jaar zo'n 120
aardschokken meetVulkaankraters in het Tongariro NP
baar.
18
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Op veel geïsoleerde eilandjes voor de kust probeert men planten en dieren (vogels) te beschermen. b.v. Kapiti Island, 2000 ha. Op dit eiland
werden 22.000 opossums verwijderd in 1960 en in 1996 werden alle
ratten verdelgd.
Na de pauze liet Ben ons uitgebreid meegenieten van de prachtige fotoreportage. Boeiend en vol enthousiasme liet hij ons met hem meereizen
door dit schitterende land.
Ondanks dat Ben en Els 4500 km per camper hebben afgelegd hebben
ze toch nog het gevoel te weinig echt te hebben gezien. Deze indruk liet hij echter zeker niet achter bij
de 45 toehoorders deze middag in de Eendracht.
Met een flesje "vuurwater" en een hartelijk applaus
werd Ben door Janny bedankt.
BIJEENKOMST 10 APRIL 2007
De volgende 60+-Club bijeenkomst is op dinsdag 10 april om half drie
in de Eendracht. Dan komt de heer Berends uit Doetichem ons iets vertellen over de Slangenburg. Deze keer zoeken we het dus wat dichter bij
huis. Maar we twijfelen er niet aan of ook deze keer zal het
weer bijzonder interessant zijn. We hopen u allen dan weer te mogen
begroeten. Zoals gebruikelijk staat de koffie/thee weer klaar.
AGENDA 60+CLUB
8 mei: Het Leger des Heils.
Juni, juli en augustus geen 60+-Club
Tweede dinsdag in september weer het traditionele Club-uitje.
Houdt u deze datum vast vrij.
Ook wanneer u jonger bent dan 60 jaar bent u van harte welkom op de
bijeenkomsten. Wij kijken beslist niet op een jaartje meer of minder!!!!
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AGENDA VROUWENCLUB
De vrouwenclub komt dit seizoen nog bijeen op:
12 april 2007
Willy Nijhof
26 april 2007
Bezoek Museum Narda Laar, Sinderen
Aanvang 19.00 uur
03 mei 2007
Diner ter afsluiting van het seizoen
GEMEENTEAVOND
De Gemeenteavond van 1 maart j.l. begon heel sfeervol:
Doordat herhaaldelijk de stoppen doorsloegen, werd er bij schemerlicht
genoten van koffie met gebak.
Toen alle problemen waren opgelost, bracht Toneelgroep Heelweg voor
een volle zaal een boeiend stuk op de planken,
"Zomaar een veearts". Zoals we gewend zijn, werd er weer prachtig geacteerd, decor en kostuums hadden alle aandacht gekregen en het stuk
werd met vaart gespeeld. Het was weer een avond ouderwets genieten!
Wilma Bierman
DRUK WEZEN
Wat ku’j toch druk wezen. Dat is niks gin ni’js, zo’j zeggen. Dat was
vrogger al zo en dat zal ok wel zo blieven.
Ten eerste met de handen. Die vindt altied wat te doen .I’j kunt ze uut
de mouwen stekken; in mekare slaon, der met in de heure zitten……
Maor i’j meugt ze niet an een ander slaon.
Met de bene is ‘t al net zo. Die mo’j nog al is gebruken. I’j mot met
beide op de grond blieven staon, en i’j kunt ze onder andermans taofel
stekken, Ok kun i’j de bene nemmen, maor ze mot wel sterk wezen, wilt
ze owwe ringen en kralenbanden kunnen dragen.
Dan de vuute. Die brengt ow jao overal. I’j kunt er met in voetsporen
treden, i’j kunt ze iemand dwars zetten. Maor i’j kunt ok slecht uut de
vuute kunnen. En i’j kunt ze zwart of schone hebben.
Wat ku’j toch druk wezen.
20
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Ok wat ‘t zien betreft. Die dure ogen, want i’j mot ze toch maor de kost
geven en goed ok. En ‘t is ok wel is neudig dat wi’j er ene dicht kniept.
Maor ow kunt er ok nog de schellen afvallen. Maor as wi’j niet konnen
zien, wat zollen wi’j dan tied overhollen um te kunnen heuren.
Jao, want met de oren bunne wi’j ok druk.
I’j kunt er een snee in hebben, i’j kunt der op ene gaon liggen, en ok
kun i’j der iets in knuppen. Maor verget ze niet an de achterkante te
dreugen
.

En maor druk wezen.
Met de mond bun ne wi’j ok altied in de weer. I’j hoeft er gin blad veur
te nemmen, maor zo af en toe mo’j um wel is hollen. I’j kunt um vol
hebben met tande of vol van een ander en dan was ‘t misschien wel is
goed as wi’j er op zollen vallen.
Een stuk of wat zol ik er jao hos vergetten, waor wi’j ok merakels druk
met kunt wezen. Dagens en ok wel s’nachts. Ik bedoele de zenuwen.
Maor at die de baas wilt worden, sturen wi’j ze levenslang met vakantie!!!!!!
J.B. Semmelink
Het is Pasen
Pasen is een heel groot feest.
Wij vieren dan dat Jezus leeft
Na zijn dood is hij gezien,
Niet één keertje , maar wel tien
Wij zien Hem niet met eigen ogen.
Toch is het waar, en niet gelogen.
Als je luistert naar zijn stem,
Wordt je zelfs iets van Hem.
Als je nu eet van zijn Brood,
Ga je helpen in de nood.
En als je anderen echt vergeeft,
Laat je zien, dat Jezus leeft.
Eendracht - april 2007
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UITWISSELING MET HOLLINGSTEDT
Dit jaar mogen wij weer een deputatie uit Hollingstedt verwachten. Zij
hebben ons al laten weten wanneer zij willen komen, namelijk: van
woensdag 25 juli tot en met zondag 29 juli. Wij zoeken dus voor die dagen gastgezinnen. Mocht u hiertoe bereid zijn, laat dit dan even weten
aan Dorian Gesink tel.: 244358, Fam. Tannemaat tel.: 242807, Rudy
Wolsink tel.: 298718 of Tonnie Kraan: 06 53 35 72 18. Wij maken in
dit verband gezinnen met kinderen van 12, 13 en 14 jaar erop attent dat
uit het opnemen van een meisje of jongen uit Hollingstedt hele leuke en
leerzame contacten kunnen voortspruiten met uw eigen kinderen. Uiteraard zoeken wij ook onderdak voor een aantal volwassenen
AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD
In april schrijft Amnesty brieven voor de volgende personen.
De eerste brief naar de president van Burundi. Vrijlating wordt gevraagd voor de gewetensgevangene Gabriel Rufyri die gevangen zit
omdat hij kritiek had op de handelwijze van de regering.
De tweede naar de president van Wit-Rusland, waarin vrijlating van de
gewetensgevangene Zmitser Dashkevich wordt gevraagd. Hij zit ook
vast wegens kritiek op de regering.
De derde brief gaat naar Egypte. Gevraagd wordt om vrijlating van
Tal’at Sadat, die gevangen zit wegens ”laster van het leger en het verspreiden van valse geruchten”. Hij is een neef van wijlen president Sadat.
Eind 2006 schreven we om bescherming voor Pamela Félix, die ernstig
bedreigd werd met de dood. De regering van Peru beschermd haar nu!!
Schrijven helpt! Inlichtingen bij: Annie Lammers (617393) of Dela Rutgers (243077).
Adressen kerkgebouwen aangrenzende NPB afdelingen
Afd. Aalten, Prinsenstraat 27
Afd. Zelhem Piersonstraat 4
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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. J. Jansen-v. Campen, Giezenveld 3, 7051 GE
Varsseveld. (0315) 241619, jokejansen-vancampen@hetnet.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,
Henk Beunk 0314-632061 en/of Arjen Dijkstra 0315-298091.
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, Mevr. A.B. Navis-Naves,
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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April 2007
Zondag
1 april
Palmpasen

9.45 uur NPB dienst in “Den Es” door mevr. A.
Niks-van Oosten; thema: ‘Pas op! Wees waakzaam’,
bij Marcus 13:1-11

Donderdag
5 april

10.00 uur Ds A.J.M. Meijer; Orgeldienst.
Bevestiging nieuw bestuurslid.
Na afloop staat de koffie klaar
Gelijktijdig Zondagschool Palmpaasstokken maken
19.30 uur Ds A.M.J. Meijer, Avondmaalsdienst.
Thema: ‘Niet voor niets’ bij Filippenzen 2: 6-17

Zondag
8 april
Pasen

10.00 uur: Paasdienst, Ds A.M.J. Meijer, thema:
‘Onverschilligheid leidt tot ondergang; betrokkenheid tot nieuwe levensmoed’, bij Romeinen 8: 1-32.
Medewerking NPB-koor o.l.v. dhr. Ben Wennink.

Zondag
15 april

Geen dienst.
Wel zondagschool

Zondag
22 april

10.00 uur: A.M.J. Meijer, thema: “Niet bij de pakken neerzitten”, bij Joh. 21: 1-14.

Vrijdag
27april

16.30 uur Ds A.M.J. Meijer,
Weeksluiting in de Bettekamp

Zondag
29 april

10.00 uur, Mw A. Niks-van Oosten, thema: “Op
zoek naar de ziel ”, bij Lucas 11:29-36

Vrijdag
4 mei

18.30 uur, Oecumenische Bezinnings-samenkomst
in de Grote- of Laurentiuskerk voorafgaand aan de
stille tocht. Thema: ‘Vrijheid maak je met elkaar’

Zondag
6 mei

Geen dienst, wel vrijzinnige dienst in Zelhem, 10.00
uur Mw A.B. Traas-Hageman.
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