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KERKDIENSTEN DECEMBER 2000
Vrijdag
1 december
Zondag
3 december
Zondag
10 december

Zondag
17 december

Zondag
24 december

Zondag
25 december

Zondag
31 december

Zondag
7 januari 2001
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16.30 uur: Ds A.M.J. Meijer, weeksluiting in de
Bettekamp.
10.00 uur: 1e Adventsdienst, ds A.M.J. Meijer, thema
"Een bijbels boerenverhaal", bij Ruth. (De
zondagsschool repeteert (gelijktijdig) in Eendracht.
10.00 uur: 2e Adventsdienst; Ds A.M.J. Meijer; thema:
“Eeuwig licht”, bij Jes. 60:1. Gelijktijdig repeteert de
zondagsschool in de Eendracht. Na afloop is er koffie en
limonade in de Eendracht.
14.30 uur: Kinderkerstviering in de grote zaal van de
Eendracht, met medewerking van de leiding en de
kinderen van de zondagsschool, met als thema: “Het
geschiede in die dagen”.
19.00 uur Volkskerstzang (zie voor nadere informatie
elders in deze editie).
19.30 uur: Kerstavonddienst, ds A.M.J. Meijer, thema:
"Een ander licht op de werkelijkheid”, bij Joh 8:12. Aan
deze dienst wordt meegewerkt door het NPB-koor o.l.v.
Dhr. B. Wennink. Tijdens deze dienst is er peuteroppas in
de achterzaal.
10.00 uur: Kerstmorgendienst, ds A.M.J. Meijer,
thema: “Alles komt goed” bij Jes. 52:7. Aan deze dienst
verlenen verder hun medewerking: Hermien te Ra
solozang en Lammert Huizinga Pianist/organist. Tijdens
de dienst is er peuteroppas.
19.30 uur: Oudejaarsdienst; ds A.M.J. Meijer, thema
"Bewaar je dromen voor de toekomst”, bij Prediker
7:10. Aan deze dienst wordt medegewerkt door een
blazers-ensemble uit het harmoniecorps “Psalm 150” uit
Dinxperlo.
9.45 uur: NPB-dienst in “Den Es”Ds A.M.J. Meijer;
thema: ' , thema: “Kome wat komt“, bij Matth 6 :13.
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ZINGEN MET KERSTMIS
et Kerstmis zingen we om onze vreugde te uiten. Overal waar
mensen het verhaal van de geboorte van Jezus doorvertellen
stijgen de kerstliederen op. Volgens het evangelie van Lucas
zongen de engelen al in de geboortenacht in Bethlehem.
Kerstmis draait om een geboorte. En zoals bij iedere geboorte,
kunnen de ouders het wel uitschreeuwen van geluk. Ons zingen is een
veredelde vorm van het beleven en tonen van onze blijdschap. De
blijdschap van het nieuwe leven. De blijdschap dat wij mogen geloven dat
de mens een schepsel van de Eeuwige is die ons de vrijheid heeft
geschonken en die 'niet laat varen het werk van zijn handen' en die met zijn
zachte en stille Geest bij ons wil zijn, juist tijdens de duistere momenten
van het leven. Daarom zond Hij ons Jezus van Nazareth om ons dit in
heldere taal te vertellen en ons te bemoedigen op onze levensweg. Zijn
blijde boodschap is niet neerdrukkend of zwaarmoedig, maar vreugdevol.
En hoe kunnen wij beter onze vreugde uiten dan
door te zingen.
Zingen verruimt het hart; breekt door de
grenzen van het benauwde ik. Door te zingen
tillen wij onze zorgen naar een plaats waar het
een plek krijgt waar we er mee om kunnen
gaan. Door te zingen verlichten wij ons verdriet.
Zingen schenkt blijdschap en doet de hoop in
ons hart groeien.
Zingen neemt ons mee en verbindt ons met
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anderen. Met Kerstmis zingen wij wat wij niet
kunnen zeggen: over de 'schaduw van de dood';
over 'een wereld verloren', maar al zingend zoeken
wij een weg naar 'Jezus is geboren' en het 'komt
verwondert u hier mensen'.
Wij zingen met anderen mee en zo tot onszelf; wij
zingen vóór anderen en tót anderen. Hoe
aandachtiger en toegewijder wij zingen, des te
zuiverder zal over onszelf en de wereld het 'alles
wat adem heeft, love de Heer' (Psalm 150) kunnen
klinken. Tijdens de adventsweken bereiden wij
ons hierop voor. Dan kan het al een beetje
Kerstfeest in ons hart zijn. Godfried Bomans heeft ooit gezegd, dat de
voorbereidingen voor een feest hem meer vreugde verschaften dan het
feest zelf. En soms is dit ook zo. In het 'uitkijken' zit een zekere mate van
spanning, terwijl het feest zelf een soort ontlading is. In de donkere dagen
van het jaar, die nu weer zijn aangebroken, zijn dit twee gevoelservaringen
die ons helpen een beetje licht in ons hart te bewaren.
Zingen kan ons hierbij tot steun zijn. Er zijn vele prachtige advent- en
kerstliederen, die we tijdens de diensten ook zullen zingen. Nieuwe en
oude. Daarom nodig ik u van harte uit voor onze kerkdiensten en de
kerstviering van de zondagsschool in de komende maand.
A.M.J. Meijer.
BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken
Op vrijdag 17 november 2000 overleed op 72-jarige leeftijd de heer
Gerrit Jan Tolkamp
Nog zeer onlangs, terwijl ik aan het ziekbed van de heer Tolkamp zat, zei
hij mij tijdens het gesprek: “Ik heb alles geregeld; het leven was goed en
had best langer mogen duren, alleen zoals het nu gaat valt het niet mee“.
Woorden waarmee Gert aangaf dat voor alles zijn gedachten waren bij
allen die hij zo innig lief had; Grada zijn vrouw, zijn kinderen en zijn
kleinkinderen.
Gert was nu eenmaal een zorgzame man in hart en nieren. Een man die
klaar stond om de ander van dienst te zijn, zonder zich op de voorgrond te
dringen. Hij was er eenvoudig. Bij voorkeur als het ging om het uitvoeren
van allerlei karweitjes, maar evenzeer als het ging om mee te denken en
mee te leven. Alles was hem er altijd aan gelegen dat iedereen die hij

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON
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Voorganger:

Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7,
7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80,
e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl

N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze,
Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, (0315) 24 23 68
Beheer kerk en H. en N. Schuurman,
O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, (0315) 29 83 81
verenigingszalen:
“de Eendracht” Beatrixstraat 1a, (0315) 24 45 37
Verenigingszaal:
Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg,
Admini(0315) 24 14 08, e-mail: administrateur.npb@xs4all.nl
strateur:
N.P.B. Varsseveld 846569
Gironummer
Secretariaat:

Internet:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553,
ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap
NPB,Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg
www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres:

npb@xs4all.nl

Bankrekeningen:

Vrouwenclubs: Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75.
Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
Verzorging
"Eendracht": (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
Verzendklaar Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
maken:
Kopij adressen Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie
boven), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM
en redactie:
Varsseveld, (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34,
7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43 en Mw.
W.E.Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC, Varsseveld, (0315) 24 25
37
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en
Leiding
zondagschool: Gwen Spaa, (0315) 242918
NPB-Koor
secretariaat:
Organist:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

Mw. B. Chevalking-Wennink, (0315) 29 82 23 en
Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, (0315) 24 14 87
Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Cassettedienst:

Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
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Wij reden dus de bergen in en stopten bij de auberge waar wij zouden
dineren. Er was een kleine parkeerplaats bij waarop al enkele auto’s
stonden. Michel keek bedenkelijk , overzag het parkeerterrein en besloot er
niet te gaan staan. Hij vond het te risicovol. Een van de geparkeerde auto’s
zou bij het wegrijden van de parkeerplaats eens tegen zijn auto op kunnen
rijden en er een schrammetje op maken! Hij zou wel een ander plekje
zoeken.
Hij keek om zich heen en zag aan de overkant van de weg, die daar een
bocht maakte, een plekje aan de binnenkant van de bocht, naast een
bergwand. Hij vond het een geschikte plek en parkeerde zijn auto daar.Wij
gingen dus naar binnen en bestelden ons eten. Het was gezellig en de
maaltijd was al een eind gevorderd toen wij plots een hevig gerommel
hoorden. Wij keken ervan op. Was het een onweer of wat was het dan? Het
gerommel hield aan en toen de gastvrouw aan onze tafel kwam vroegen
wij haar wat dat geluid was.
Ja, zei ze, moet je horen, dit is het tijdstip dat onze schapen van de
bergweide terug naar huis komen. Dat doen ze iedere dag. Ze kennen de
weg alleen. Maar nu is er een domme kinkel geweest die zijn auto net
onder het einde van hun pad heeft gezet en ze moeten allemaal eerst op
zijn auto springen om hier te geraken!
Je had het gezicht van Michel moeten zien en
daarna zijn auto waar een hele kudde schapen
op had gesprongen! Dat was wel wat meer dan
een schrammetje!”
De Meester van Varsseveld
In de Eendracht van september heb ik het gehad
over de Meester van Varsseveld en had ik ook
een oproep gedaan om hier iets meer over te
weten te komen.
Deze vraag is in deskundige handen gekomen
en ik heb inderdaad uitvoerige informatie
gekregen over die zogenaamde Meester van
Varsseveld. Mijn dank trouwens aan de mensen
die mij dit hebben toegestuurd.
Binnenkort hoop ik dus hiervan een verslag te
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liefhad, problemen bespaard bleven. Dat drukte hij, in die laatste dagen
voor zijn heengaan uit in dat korte zinnetje: “Alles is geregeld”. Gert was
nu eenmaal geen man van veel woorden en zeker geen man die zich met
allerlei zaken wilde bemoeien. Maar hij dacht er wel over na en gaf
desgevraagd een verstandig advies, dat veelal niet gespeend was van enige
humor. Met grote zin voor de werkelijkheid heeft hij ook het onafwendbare
van zijn ernstige ziekte onder ogen gezien.
De heer Tolkamp was een man die het leven als een vreugdevol geschenk
beleefde. In zijn jeugd, waar hij met veel vreugde op terugkeek, moet voor
deze positieve levensinstelling al de basis zijn gelegd. In het loonbedrijf
van zijn vader was altijd van alles te beleven, zeker als zijn vader weer
bezig was met het ontwikkelen en aanbrengen van technische
verbeteringen aan de landbouwwerktuigen. Het bedrijf waaraan hij later
leiding zou gaan geven.
Het was op de dag van zijn sterven bijna achtenveertig jaar geleden dat
Gert en Grada in het huwelijk traden. Zij namen hun intrek in een gedeelte
van het huis aan de Doetinchemseweg.
Naast het harde werken was er altijd nog wel tijd voor ontspanning. Vooral
in die eerste jaren van hun huwelijk werd deze gezocht in ritjes op de
motor en jaarlijks een paar dagen naar de TT in Assen. De vier kinderen
hadden aan Gert een lieve en begripvolle vader die nooit dwingend optrad
en altijd belangstelling toonde voor hun doen en laten. Zoals hij later ook
weer genoot van zijn kleinkinderen. Voor Gert was dit, naast het knutselen,
in de eerste plaats het maken van lange fietstochten door de wijde natuur.
In hoog tempo legde hij vele kilometers af. Op een gepaste en vaak
sportieve manier van de goede dingen van het leven genieten, dat was een
levenskunst die Gert bij uitstek verstond. Bij zijn, naar de huidige
maatstaven, en zeker gezien de goede lichamelijke en geestelijk conditie
van Gert, te vroege heengaan past ons verder een smartelijk zwijgen en
onze stille bede, dat de Eeuwige Gerrit Jan Tolkamp zal ontvangen en
bewaren in Zijn Eeuwig rijk van Licht en Ontferming. Moge Mevrouw
Tolkamp-Elburg, Mevrouw Tolkamp, Han en Ria, Riny en Wim, Wilma en
Rudie, Monique en Werner, en de kleinkinderen uit de goede herinneringen
welke zij aan hem bewaren troost putten bij dit grote verlies.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand
opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw G. Coops-Hofs; Mw G.H.
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Wossink-Jansen; Hr H.A. Luijmes; Mw G.J.L. Kreeftenberg-Prins. Thans
verblijven nog aldaar: Mw B.J.M. Rutger-Heuvel en Hr G.B. Kraan. In het
Beatrixziekenhuis te Winterswijk was opgenomen Mw E. Plante-Dekker,
ook zij is thans weer thuis. In het Rijnstate Ziekenhuis is opgenomen de
heer G.J. Weikamp, in het streekziekenhuis te Enschede is opgenomen Mw
A.J. Heersink-Leumes en in het Radboud ziekenhuis te Nijmegen is
opgenomen Mw B Schuurman-Maatkamp. In St. Antonia te Terborg
verblijven momenteel: Hr H.A. Duitshof; Mw B.A. Duitshof-Jolink en Mw
H.J. Bruil-Lammers. Mw H.A. Wisselink-Scheuter was opgenomen in het
Slingeland ziekenhuis en verblijft thans voor verder herstel tijdelijk in 'de
Zonnekamp' in Zelhem.
TEN AANZIEN VAN ZIEKENHUISOPNAME NOG EVEN HET VOLGENDE:
In het lijstje van opgenomen leden ontbreken ook dit keer enkele namen,
die op verzoek van deze leden zelf niet zijn vermeld. Dit is vrijwel iedere
maand het geval. Helaas heb ik moeten constateren dat men soms niet aan
de ziekenhuisadministratie doorgeeft dat men bij onze
geloofsgemeenschap is aangesloten om reden dat men niet wil dat zijn/haar
naam in de Eendracht wordt vermeld. Dit vind ik heel jammer.
Ziekenbezoek staat bij mij bovenaan op het prioriteitenlijstje. Het
vermelden van uw naam staat los van het ziekenbezoek. Als u niet wenst
dat uw naam in de Eendracht wordt vermeld, zegt u mij dit dan even.
ONZE GELUKWENSEN GAAN NAAR:
Henk en Jo Hengeveld-Tuenter,
(Doetinchemseweg 152 7054 BL
Westendorp) die op 1 december a.s.
met kinderen en kleinkind hun 40jarig huwelijk hopen te herdenken. Zij
vieren dit die dag in zaal “De Vos”
aan de Halseweg te Westendorp,
aanvang 19.30 uur.
Op 10 december zijn Wim Wisselink
en Antje Wisselink Jansen ('Olde
Seesink' Harterinkdijk 13 7065 AP
Sinderen) 30 jaar getrouwd. Zij willen
dit met kinderen en kleinkind vieren
op vrijdag 8 december, aanvangende
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ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN
Afd. Aalten: Prinsenstraat 27
Afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13
Afd. Zelhem: Piersonstraat 4
Op de leestafels bij de ingang van de kerk en de grote zaal van de
Eendracht treft u een boekje aan met daarin vermeld de lezingen die door
deze afdelingen worden gegeven.

KRONIEK VAN DE PASTORIE
Boontje komt om zijn loontje
Als wij met vakantie zijn, zijn onze oren
altijd gespitst om een leuk verhaal te
horen of een leuke belevenis mee te
maken. Zo hoorden wij tijdens onze
recente vakantieperiode weer een
kostelijk verhaal dat wij u niet willen
onthouden. Met een klein beetje
verbeelding erbij om zich de gebeurtenissen voor de ogen te halen, kan
men er veel lol aan beleven.
Wij waren op bezoek bij een kennis van ons in Tarbes (de stad bij de
Pyreneeën vanwaar het koor zou komen zingen in Varsseveld bij het
jubileum van de klompendansgroep). Op een gegeven ogenblik, tijdens een
wandeling, vertelde Nicole ons het volgende verhaal.
“Ik was uitgenodigd door een vriendin om samen met haar en haar vriend
te gaan eten in een “auberge” (= herberg) ergens in het Pyreneeëngebied.
Met ons drieën reden wij erheen in de auto van Michel (de partner van haar
vriendin). Nu moet je weten dat Michel een echte autofanaat is. Hij is een
macho-type dat indruk denkt te maken met de auto waar hij mee rijdt. Hij
zoekt daarom ook altijd een bijzondere auto om op te vallen. Nu kwam hij
voorrijden met een Mercedes sportwagen in een luxueuse uitvoering. En
trots dat hij was!
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in de grotere wereld veel gevoel voor humor. Lachen mag!
Het was een inspirerende avond. Hans Stolp heeft volgens mij ruimschoots
aan de hooggespannen verwachtingen voldaan.
Esseldien Wennink
MAIL UIT HOLLINGSTEDT
Hallo liebe Freunde aus Varsseveld !
Habe gerade Eure Web-site gefunden und würde daher fragen, ob wir in
Hollingstedt einen Link auf diese Seite setzten dürfen ? Seit über 25 Jahren
besuchen wir uns ja schon gegenseitig, d.h.: der Sportverein und NPB
Freunde. Nun ist die Welt tatsächlich zusammengewachsen und wir
können uns täglich im Internet „besuchen“. Wir freuen uns schon auf den
Sommer, wenn wir wieder in Varsseveld zu Besuch sein dürfen.
Habt Ihr schon unsere Seite gesehen ? www.hollingstedt.de, da dürft Ihr
auch gerne einen Link drauf setzen.
Viele Grüße aus Hollingstedt
Frank R. Wölffel (1.Vors. Sportverein)
Naschrift:
Die verwijzing naar de homepage van Hollingstedt staat inmiddels op onze
website. Bekijk onze website eens, er staat meer op dan alleen de inhoud

LEZINGEN EN GEMEENTEAVONDEN 2001
Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal
"de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.
De toegangsprijs is f 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.
Woensdag
10 januari

“Begeleiding naar de geestelijke wereld”
door Eric en Willeke Ipenburg

Woensdag
14 februari

“Depressiviteit, de verschijnselen, de oorzaken, preventie
en genezing” door Arthur Gerritsen.

3e week van Gemeenteavond, nadere bijzonderheden volgen.
maart
Zondag
28 oktober

Buitengewone kerkdienst in het dialect,
door prof. dr. Anne van der Meiden (aanvang 10.00 uur).

van dit blad! Kijk op: www.xs4all.nl/~npb Graag uw op– of aanmerkingen
naar npb@xs4all.nl.
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met een receptie in de Napoleonzaal van zalencentrum “de Radstake” aan
de Twenteroute te Heelweg. Zij ontvangen hierbij alvast onze hartelijke
gelukwensen.
VERANTWOORDING GIFTEN:
Een van de dames van de bezoekgroep mocht Van Mw N.N. ƒ 50,-- in
ontvangst nemen. Van de familie D-K ontvingen we f 25,- Voor deze giften
onze hartelijke dank.
EEN KLEINE AANSPORING
Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een warm
hart toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om u even aan te
melden als lid. Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secretariaat is
voldoende.
EEN TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND
De lezing van Ds Hans Stolp over 'Het Gebed” was
onbetwist het hoogtepunt van deze maand.
Indrukwekkend en inspirerend. Het was voor mij,
en naar ik zo mocht aanvoelen ook voor de vele
toehoorders die avond, een verademing zo'n
begenadigd mens aan te mogen horen. Elders in
deze editie treft u hierover een verslag aan van de hand van Esseldien
Wennink.

De GEMEENTE-AVOND was weer een doorslaand succes, dankzij het
optreden van de toneelvereniging “Minerva” uit Westendorp met het stuk
“Aan het eind van de snelweg”. Zonder de andere spelers te kort te willen
doen, wil ik toch het voortreffelijke spel vermelden van Wim Beunk. Aan
hem is een professional verloren gegaan!
Een woord van dank aan de Gemeente-avond-commissie en Vrouwenclub I
is in dit verband wel op z'n plaats.
De dienst voor jong en oud op 19 november was weer hartverwarmend.
Ook alle kinderen en leidsters hiervoor mijn hartelijk dank.
Op de dienst van 26 november kom ik aan het slot van deze “berichten uit
de afdeling” nog terug.
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EEN BLIK VOORUIT
Decembermaand, advents- en kerstmaand. Bij al onze diensten bent u weer
van harte welkom. Bekijkt u het kerkdienstrooster op de achterzijde maar
eens dan weet ik zeker dat u hierdoor geïnspireerd zult raken.
De beide kerstdiensten zullen, ondanks vocale en instrumentale
ondersteuning, beslist niet veel langer duren dan een uur.

je verlichting, bijv. door dromen of door puur gevoelsmatig de juiste
beslissingen te nemen. Dan komt de vierde fase als een donkere nacht.
Plotseling voel je geen verbinding meer, alle contact lijkt verbroken. Dat is
een nieuwe proef. Heb je vertrouwen? Durf je te blijven geloven ook als je
de verbinding niet voelt? Daarna ontstaat in de vijfde fase de eenwording
met God. Ons praten wordt zwijgen en schouwen en innerlijk zien.

Tijdens de dienst van 3 december, 1e adventzondag, wil ik mij met u even
buigen over het bijbelboek 'Ruth'. Dat is net een boerenverhaal uit een
streekroman. Waarom staat zo'n verhaal in de Bijbel? En wat heeft het ons
te zeggen in deze tijd.

Opmerkelijk was dat Stolp het Onze Vader gebed verbindt met de zeven
chakra's. Chakra's zijn kort gezegd energiepunten in het menselijk lichaam.
Volgens Hans Stolp bestond het Onze Vader oorspronkelijk slechts uit
zeven delen want, zoals in Mattheüs 6:5-15 te zien is, de laatste zin wordt
tussen haakjes vermeld. Hij adviseert tijdens het bidden de aandacht
beurtelings te richten op elke chakra, waardoor een diepere, intensere
beleving van - wat hij noemt - het Onze Moeder Vader gebed ontstaat.
Te beginnen bij Onze Vader die in de hemelen zijt. Deze zin hoort bij de
kruinchakra. De kruinchakra legt de verbinding met de geestelijke wereld.
Als bij een kind de fontanel sluit daalt het af in de aardse werkelijkheid.
Tot die tijd heeft het kind een rechtstreekse verbinding met de hogere
wereld. Uw naam worde geheiligd hoort bij de voorhoofdchakra (wordt
ook wel derde oog genoemd). Door de voorhoofdchakra ontstaat inzicht. Je
ziet het geheime patroon achter de zichtbare werkelijkheid.
Richt dan bij uw Koninkrijk kome de aandacht op de keelchakra. Laat onze
woorden zuiver worden. Bij uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook
op de aarde gaat de aandacht naar de hartchakra. Dwars door alles heen
moeten wij leren wat liefde is. Geef ons heden ons dagelijks brood hoort
bij de zonnevlechtchakra (ter hoogte van de maagstreek). Opdat wij ons
geestelijk voer optimaal benutten. De miltchakra (ook wel buikchakra
genoemd) stemt ons mild en sluit aan bij en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Als je verhard bent, kun je niet
vergeven. Om te kunnen vergeven moet je door de pijn heengaan. Tenslotte
bij en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze richt je dan
je aandacht op de stuitchakra. De stuitchakra zorgt ervoor dat je met beide
benen op de grond blijft staan.
Probeer het maar eens op deze manier, maar bid het met alle eerbied in je
hart.

Zondag 10 december, 2e adventzondag, wil ik met u even stil staan bij de
belangrijke rol die 'het licht' zowel letterlijk als figuurlijk in ons leven
speelt.
Zondag 17 december 14.30 uur. Kerstfeest van de zondagsschool. Dit
jaar willen we het weer als vanouds in de grote zaal van de Eendracht
vieren. Het thema van deze dienst luidt: “Het geschiede in die dagen”.
De kinderen hebben mooie teksten ingestudeerd die zij zullen voordragen
en ook zullen enkele kinderen hun instrumentale medewerking aan het
geheel verlenen. En natuurlijk het kerstverhaal en zingen we veel mooie
kerstliedjes. Het belooft weer een heerlijke middag te worden waar jong en
oud van harte bij zijn uitgenodigd. Ik roep hierbij alle kinderen, ouders en
grootouders weer op voor de bijwoning van deze fijne middag. De
chocolademelk, de limonade, de koffie en de versnaperingen staan na
afloop voor iedereen klaar! Wat moeten wij in Varsseveld ontzettend blij
en dankbaar zijn dat wij deze mooie traditie nog kunnen handhaven!
TIJDENS DE KERSTAVONDDIENST (zondag 24 december) wil ik met u even
nadenken over waar wij ons
houvast kunnen vinden als de
dingen mis gaan in ons leven.
Daarom luidt het thema van deze
dienst: 'Het komt goed” Het inmiddels zelfs versterkte - koor
heeft weer een aantal prachtige
liederen ingestudeerd voor deze

6

Eendracht - december 2000

Mocht bovenstaande op U wat zwaarwichtig overkomen, voor de
grappenmakers onder ons is er goed nieuws. Want volgens Hans Stolp is er
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Bidden alsof je een Sinterklaaslijstje
aan God voorlegt is voor velen niet
langer bevredigend. Steeds meer
mensen zoeken naar een nieuwe vorm
van gebed. Wij bevinden ons in een
beslissende overgangstijd en zijn
volwa ssen kind eren van God
geworden. We willen niet meer smeken
en vragen zoals kleine kinderen doen,
maar willen beurtelings spreken en luisteren. Gebed is contact met de
overkant. Bidden is praten met God, voortdurend in verbinding staan met
de grotere wereld.
Gevoed door de Oosterse en van oorsprong ook Christelijke traditie is in
plaats van smeken, verzoeken en vragen steeds meer nadruk gelegd op
stilte. Bidden is niet langer praten tegen, maar stilte ervaren en luisteren
naar wat in de stilte tot ons komt. Het is volgens Hans Stolp niet zo
gemakkelijk om stil te zijn, want volgens hem breekt de echte stilte pas aan
als het denken ophoudt. Er is veel geduld en discipline nodig om het
denken stil te houden. Pas als je dat lukt - soms duurt dat jaren - als je je
hoofd leeg kunt maken van toestromende gedachten, treed je de stilte
binnen waarin de tijd stilstaat. Volgens Hans Stolp is bidden zoiets als
praten met een goede vriend. Vaak heb je aan een half woord genoeg om
elkaar te begrijpen. Maar toch is het ook fijn om regelmatig de tijd te
nemen om weer eens bij te praten. Als je op vaste momenten stil wordt om
te bidden, rust je zowel fysiek als geestelijk even uit. Je treedt in
verbinding en wordt stil. En in die stiltemomenten van het gebed doen
velen inspiratie op.
Heeft bidden voor zieke mensen zin? Verhoort God elk gebed? God hoort
elk gebed, maar niet elk gebed wordt verhoord. Niet elk verzoek wordt
ingewilligd (want niet mijn wil, maar Uw wil geschiede). Welgemeend
bidden voor een zieke is altijd zinvol, ook als voor degene geen genezing
is weggelegd. Veel zieken waarvoor gebeden wordt, zeggen zich daardoor
innerlijk gesterkt te voelen.
Hoe leer je vertrouwen op God? Volgens de mystici ga je door vijf fasen.
De eerste fase is de aanraking. In elk mensenleven komt een moment
waarop je gevoelig bent voor de grotere wereld, voor stille, ons
aanrakende, dragende krachten. Daarna komt de fase van zuivering. Je gaat
steeds dieper voelen hoe liefdevol Gods kracht is. In de derde fase ervaar

avonddienst.
Het thema van de KERSTMORGENDIENST luidt: 'Een ander licht op de
werkelijkheid'. Juist dat eenvoudige kerstverhaal kan ons helpen de platte
kijk op de werkelijkheid, die wij als mensen van deze tijd hebben
ontwikkeld, te doorbreken. Die morgen zal de dienst worden opgeluisterd
door solozang van Hermien te Ra, die enkele prachtige kerstliederen ten
gehore zal brengen, begeleid door organist/pianist Lammert Huizinga.
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Zondag 17 december om 14.30 uur
Kerstviering van de Zondagsschool
in de grote zaal van de Eendracht.
Een heerlijke middag voor jong en oud.
Iedereen is van harte welkom!

EN TENSLOTTE DE OUDEJAARSDIENST
Tijdens de overdenking wil ik even met u stil staan bij onze dagdromen en
hoe deze bepalend kunnen zijn voor onze toekomst. Aan deze dienst
verleent een blazers-ensemble uit de Harmonie 'Psalm 150' uit Dinxperlo
7

zijn medewerking.
JUBILEUMBOEK
Het boek “Eendrachtig en vrij, of de zinnige Varsseveldse paradox” is nog
steeds verkrijgbaar. Een toepasselijk geschenk voor iedereen die
Varsseveld en de Vrijzinnigheid een warm hart toe draagt. Denkt u ook
eens aan uw kinderen en kleinkinderen of vrienden in het buitenland! Een
zeer toepasselijk geschenk voor de komende feestdagen! Als u nog een
exemplaar (of meerdere) wenst te ontvangen, neemt u dan even contact op
met de heer Benny ten Brinke, Kon. Julianalaan 7, 7051 DH Varsseveld,
tel. (0315) 242266

VERSCHIJNING “EENDRACHT” IN JANUARI
In verband met het feit dat de jaarwisseling rond het weekeinde valt, is het
niet mogelijk de 'Eendracht' klaar te krijgen op het gebruikelijke tijdstip.
Het januari-nummer zal derhalve dit keer waarschijnlijk enkele dagen later
verschijnen. De aankondiging van de kerkdienst voor de eerste zondag van
januari treft u reeds op de achterpagina van deze editie aan.
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Het was nog in het vorige
schooljaar dat ik op de
Essenkampschool aan de jongelui
van groep 7/8 probeerde uit te
leggen dat de bijbelverhalen niet als
geschiedschrijving bedoeld zijn,
maar voorbeeldverhalen zijn en dat
wij ze daarom doorvertellen. “Er
schuilen wijze levenslessen in die
voor alle mensen van alle tijden leerzaam zijn”, zei ik. En ik somde een
paar overbekende verhalen bijbelverhalen op en vroeg de kinderen of zij de
wijze les die daaruit te trekken viel konden ontdekken. Uiteraard noemde
ik ook het verhaal van David en de reus Goliath. Een verhaal dat altijd
grote indruk maakt en waarvan ik weet dat zij zich dat altijd wel
herinneren. De levenswijsheid van dit gewelddadige verhaal is: “Wie niet
sterk is, moet slim zijn”. Maar ze kwamen daar, zelfs na enig aandringen,
niet mee aan. Tenslotte waagde Geert Jan Beunk nog een gokje en zei:
“Als je goed mikt, lukt alles!”
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“Midden in de winternacht”. Deze en andere
liederen zullen worden begeleid door De
Vrolijke Noot uit Aalten. De Vrolijke Noot is
een muziekgroep die gevormd wordt door
geestelijk gehandicapten. Ze zijn te
vergelijken met de zeer bekende Jostiband.
De samenzang zal ook begeleid worden door
de muziekvereniging Concordia. Verder
verlenen de Varsseveldse koren Immanuël en
Laus Deo hun medewerking. De
Kindercantorij van de Protestantse Federatie
Varsseveld zal ook enkele liederen, soms in
wisselzang, voor ons zingen. Een korte
overdenking zal worden uitgesproken door
pastor G. van de Munnickhof.
De Volkskerstzang, die gehouden wordt in de Van Pallandthal, begint om
19.30 uur. Hieraan voorafgaand zingen we al vanaf 19.00 uur enkele
bekende liederen. De organisatoren zijn erin geslaagd om een zeer
afwisselend programma samen te stellen. Een aantal inwoners van
Varsseveld willen kort voor de
Volkskerstzang en na afloop in de directe
omgeving van de Van Pallandthal op hun
midwinterhoorn blazen. Een reden te
meer om op 17 december naar de Van
Pallandthal te gaan.
KERK OPTIMAAL
is de naam van het programma dat iedere Maandag, om de veertien dagen,
via radiozender Optimaal FM uitgezonden wordt. Voor de komende weken
staat het volgende op het programma:
Maandag 4 december: De vuurwerkramp in Enschede, een interview met
Hans Luijk, Arbo– en veiligheidsdeskundige.
Maandag 18 december is Irma ten Brinke te gast. Zij is zangeres van
beroep.
Het inzenden van nieuws voor het Kerkjournaal wordt op prijs gesteld.
Ook reacties op de uitzending of suggesties zijn welkom.
VERSLAG LEZING DS. HANS STOLP
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licht. De etalages zijn op hun mooist. Een overvloed aan kerstcadeaus en
kerstversieringen zijn in de aanbieding. Laten wij daarbij echter blijven
bedenken, dat het mooiste Kerstgeschenk dat de wereld ooit ontvangen
heeft Jezus Christus en zijn boodschap van onbaatzuchtige liefde en vrede
is.
Daarom nodig ik u van harte uit voor de advent- en kerstdiensten om
samen met u het kerstfeest te vieren zoals het bedoeld is.
Met deze gedachte wens ik u allen een gezegend Kerstfeest en spreek de
hoop uit velen van u tijdens de diensten in de komende maand te mogen
begroeten.
Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN DE KOMENDE MAAND
DE 60+ CLUB
Deze komt in december niet bijeen, maar wel weer in januari en wel op
dinsdagmiddag 9 januari voor een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst.

Een enkele keer maakt een van de kinderen een opmerking waardoor mijn
dag niet meer stuk kan. Zo ook vandaag. (27/11/00) Angela, uit groep 3-4
van de Leemvoortschool vroeg aan mij: “Dominee, hoe oud bent u
eigenlijk? “Negen-en-vijftig”, antwoordde ik. Ze keek me nog eens goed
aan en zei toen: “Nou, dan ziet u er erg jong uit voor uw leeftijd!”
Dat klinkt een stuk beter, dan, en dat overkomt mij ook regelmatig, dat
men vraagt: “Ben je nog niet in de Vut?”
TIEN JAAR IN
VARSSEVELD
Afgelopen maand
was het tien jaar
geleden dat ik als
voorganger mijn
intrede deed bij de
Vrijzinnige

PROGRAMMA VROUWENCLUBS, NAJAAR 2000
Donderdag 7 december club II

Sinterklaas-avond.

Maandag 11 december

club I

Bijeenkomst, 2 uur.

Maandag 18 december

beide clubs Kerstfeest, aanvang 20.00 uur.

Maandag 8 januari

club I

“Nog één verhaaltje en dan moet je je aureooltje ècht uitdoen”.

Nadere bijzonderheden hierover treft u aan in de Eendracht van Januari.

Geloofsgemeenschap NPB te Varsseveld. Dit wilde het bestuur niet
ongemerkt voorbij laten gaan en bood ter gelegenheid van mijn tweede
lustrum een kleine receptie aan na afloop van de dienst van 26 november
j.l. De woorden die Engelien Veerbeek sprak tegen het einde van deze
dienst ontroerden mij ten zeerste. Zelf verwoordde ik mijn dankbaarheid
even later als volgt:

VOLKSKERSTZANG
Zondag 17 december a.s. vindt voor de 35e keer in Varsseveld de
Volkskerstzang plaats. De organisatie berust bij leden van de Protestantse
Federatie, de Rooms Katholieke Parochie en de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB. Het accent zal liggen op het zingen van
bekende kerstliederen zoals: “Daar is uit ‘s werelds duistre wolken”,
“Komt, verwondert u hier, mensen”, “Er is een kindeke geboren op aard”,
maar ook liederen als: “Jingle bells”, “Kling klokje klingeling” en

Beste mensen,
Ik ben blij verrast dat u in zo grote getale vandaag met mij mijn tweede
ambtslustrum hier in Varsseveld wilt meevieren. Die tien jaren zijn in mijn
beleving voorbij gesneld. Zeker zal hiertoe bijgedragen hebben dat het
voorgangerschap hier in Varsseveld een intensieve aangelegenheid is. Maar
misschien juist daardoor waren het mooie jaren, omdat ik met u en velen
die hier vandaag niet bij aanwezig kunnen zijn, waardevolle banden van
vriendschap heb mogen smeden. Veel heb ik de afgelopen jaren nog weer
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Donderdag 11 jan. 2001 club II

Bijeenkomst, 2 uur.
Nieuwjaarsvisite.
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bijgeleerd, zeker ook van U. Ik ben deze prachtige streek en haar bewoners
gaan liefhebben en ben mij hier thuis gaan voelen. Ook ben ik gewend
geraakt aan de gewoonten van de streek. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan
het beroemde “Joa-Joa” en “wie hebb'n ut altied al zo e'daan“. In de loop
van de jaren is mij de diepere betekenis hiervan wel duidelijk geworden,
hoewel nog altijd het risico aanwezig blijft dat ik me hierop toch weer
verkijk. Vanochtend ben ik al bijna een kwartier aan het woord geweest,
daarom wil ik het thans niet te lang maken. Maar op zo'n moment van
gedenken, wellen onwillekeurig gedachten op uit mijn beginperiode alhier.
Die enorme ledenlijst, met al die Wisselink's, Jans(s)en's, ten Brinke's,
Kreeftenberg's, Kleinnibbelinks, Wolsinks, Luymes' en Gussinklo's, om er
maar een paar te noemen en dan nog al die onderlinge familieverbanden.
Het duizelde me destijds echt wel! En dan die geografische problemen.
Heelweg west; Heelweg oost en Heelweg ten zuiden van de Twenteroute
en Westendorp, versneden door de A15, met
wegen die halverwege van naam wisselden
en waarvan bovendien soms absoluut niet
duidelijk was waar de grens van de
buurtschappen liep. Ik verzeker u, dat ik
soms de wanhoop nabij was, vooral op
mistige avonden. Daarbij kwam dan nog, dat
huisnummertjes die ooit wel heel klein op de
brievenbus aanwezig waren geweest, al lang
door weer en wind vervlogen waren en nooit
vervangen. En zo er al huisnummers op de
gevels waren zaten deze vaak aan de zijkant
van het huis of achter de klimplanten. Om
dan nog maar niet te spreken van al die
families die niet onder hun familienaam
bekend stonden maar onder de naam van de
boerderij. Regelmatig zat ik met een
kaartenbak achterstevoren tussen mijn benen om ook daaruit wegwijs te
worden want gelukkig had Ds Bosch of zijn vrouw ooit achter op de
administratiekaarten deze boerderijnamen vermeld. Als ik ten einde raad
was, waren daar dan altijd Henny en Dinie Gesink om mij uit de droom te
helpen. Zo ben ik met vallen en opstaan de eerste jaren van mijn verblijf
alhier door gekomen en kreeg ik langzamerhand een beetje vat op de
kerkelijke gemeente. Maar vergis u niet, zelfs na tien jaar hier, sta ik nog

regelmatig voor verrassingen! Mijn voorgangers Ds Bosch en Ds Lent zijn
heel lang in deze gemeente gebleven. Ik kan hun records niet verbeteren.
Maar, deo volente, wel benaderen. Dat wil ik ook, want het is mij
inmiddels duidelijk waarom zij hier gebleven zijn. Allereerst voor de fijne
mensen en de goede sfeer, maar ook omdat het gewoon erg veel tijd kost
om hier goed ingeburgerd te geraken. Bovendien, menselijk banden
groeien en wanneer deze zich eenmaal gevormd hebben voelt men zich
vertrouwd. Dat geeft het werk een extra dimensie. Tenslotte wil ik u allen
heel hartelijk dank zeggen voor de prettige en hartelijke samenwerking en
het vertrouwen dat u al die jaren in mij gesteld hebt. Ik wens u nog een
genoeglijk koffie-uurtje en ik wil afsluiten met de wens, dat ik met u nog
een aantal jaren de schouders onder deze afdeling mag zetten zodat de
boodschap van Jezus van Nazareth op een vrijzinnige en voor mensen van
deze tijd begrijpelijke wijze in Varsseveld in woord en daad overgedragen
zal mogen blijven worden. Nogmaals, hartelijk dank aan u allen.
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Na afloop van de dienst mocht ik van de voorzitter Henk van Duijn ook
nog waarderende woorden in ontvangst nemen die prachtig aansloten op
mijn even daarvoor gehouden overdenking. Bovendien belichtte hij nog
een facet van mijn pastorale werk dat ik in mijn toespraakje vergeten was.
Ook hij heeft ooit om een bepaalde reden alle leden bezocht en herinnerde
zich de momenten waarop hij, bij de deel van een boerderij aangekomen,
na het openen van zijn autoportier verwelkomd werd door angstaanjagend
gegrom of geblaf van honden en dan een stem hoorde die riep: “Komt u
maar gerust, hij doet niks”. Ik moest daar verschrikkelijk om lachen, want
ook ik heb daar zo mijn herinneringen aan. Ontroerd was ik ook door de
zeer persoonlijke geschenken welke ik kreeg aangeboden en het lied dat de
kinderen van de zondagsschool voor mij zongen en de mooie tekeningen
die ik van hen kreeg aangeboden. Het heeft mij allemaal goed gedaan. Ik
put er de moed uit om verder te gaan.
Er waren tijdens dit samenzijn ook personen die graag een afschrift wilden
hebben van mijn overdenking van die ochtend. U kunt daar een kopie van
krijgen. Mocht u het op prijs stellen deze te ontvangen meld mij dit dan
even.

TENSLOTTE
Weer komen de donkere dagen en kijken wij uit naar de komst van het
11

