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Voorwoord
"Ik ben vrijzinnig", antwoord ik op de vraag of ik ook 'ergens in geloof'.
Een vreemd antwoord op een vreemde vraag.
Zijn er mensen die nergens in geloven? Ik hoop het toch niet. Als er
niets is waar je voor gaat en staat, niets waar je hart sneller van gaat
kloppen. Dat lijkt mij geen prettig leven. Triest zelfs.
Degene die de vraag stelde bedoelde natuurlijk of ik 'ergens bij hoor'.
En gelukkig kon ik volmondig zeggen: 'Ik ben vrijzinnig!'. Het is fijn
om direct antwoord te hebben op zo'n best ingewikkelde vraag. 'Ik ben
vrijzinnig', wat bedoel ik daar eigenlijk mee?
En is dit inderdaad waar ik voor sta en voor ga? Is dit een geloof, een
overtuiging, die mijn handelen bepaalt?
In zekere zin wel. Zoveel mensen, zoveel zinnen, daar sta ik helemaal
achter. Geen dogma's. En het is prachtig om op een zondagmorgen in
een korantekst net zulke wijsheid te herkennen als in een Nederlandstalig levenslied of een Bijbelverhaal. Tenminste, dat vind ik prachtig!
Dus ja, daar herken je vrijzinnigheid in. Maar zijn dat de momenten
die er echt toe doen?
Twee dagen geleden is Sint Nicolaas vanuit Spanje in Nederland aangekomen. Ondanks de twijfelachtige realiteit van deze gebeurtenis en
van de goedheiligman in het algemeen, zorgt het ervoor dat verschillende groepen in de samenleving hierover om het hardst hun gelijk en
andermans ongelijk verkondigen.
Drie dagen geleden zijn er nieuwe maatregelen van kracht geworden
in de bestrijding van het coronavirus. En onder ieder nieuwsbericht
dat hier over gaat, vormt zich een eindeloze rij commentaren van
mensen die om het hardst hún gelijk en andermans ongelijk uitventen.
Vrijzinnigheid betekent dat je niet lijdzaam een ideologie hoeft te volgen, maar je eigen mening mag hebben. Dat je onderkent dat er niet
één weg is en dat andere mensen het op een andere manier doen. En
bovenal, dat je de betrekkelijkheid ziet van je eigen 'gelijk'.
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Dat je ziet dat in de veelkleurigheid van al die verschillende mensen
en meningen samen, het juist gebeurt. Dat je niet bang bent voor verschillen.
'Ik ben vrijzinnig', Misschien betekent dat wel vooral dat je je in wil
zetten om die veelvormigheid van een samenleving te laten bestaan.
Dat er altijd ruimte blijft om het oneens met elkaar te zijn. En voor
ontmoeting. Niet om je gelijk te halen, maar om
met verwondering te luisteren en te ontdekken
waar die ander echt in gelooft. En om te mogen
vertellen en tonen waar je zelf voor gaat en staat!
Dat is in ieder geval de invulling die ik er graag
aan zou geven.
Nicoline Swen

Respect
Liefde
Samen
Niet oordelend
Niet veroordelend
Vriendschap
Begrip
Aandacht
Medeleven
Mededogen
Vrijheid
Geloof
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Van de bestuurstafel

Beste mensen,
Inmiddels zijn de regels weer aangescherpt.
Vooralsnog kan alles doorgaan. Voor een viering hoeft u uw QR-code
(corona) niet te laten zien
Wel houden we anderhalve meter afstand aan.
Wilt u een mondkapje dragen tot u op uw plek zit? Bij ziekte of twijfel
thuisblijven.
Wij weten nu nog niet of er voor de kerstdagen nieuwe regels komen. Daarom kunnen wij u alleen maar vragen om de website in
de gaten te houden. Misschien moet u zich tegen die tijd weer opgeven. U kunt natuurlijk ook altijd even bellen met een van de bestuursleden. Zie colofon.
Bij alle activiteiten die ‘los’ staan van de kerk, wordt uw QR-code
of een geldige negatieve test gevraagd.
Het is de bedoeling dat dit wordt gedaan door degene die de leiding
heeft over de betreffende activiteit.
En ook anderhalve meter aanhouden, mondkapje dragen bij binnenkomst en bij ziekte thuisblijven.
Verhoging abonnement de Eendracht
Dan het volgende: In verband met de toegenomen kosten van ons
verenigingsblad de Eendracht zijn we helaas genoodzaakt tot
verhoging van de abonnementsprijs van het blad.
Dat betekent dat we € 15,- per jaar gaan berekenen i.p.v. € 10,Tevens gaan de ‘Vrienden van‘ ook € 15,- voor de Eendracht betalen
per jaar. Dit gaat in per 1 januari 2022.
Vrijwillige bijdrage 2022
Zoals in de vorige Eendracht vermeld werd:
Door het bestuur is besloten dat in het jaar 2022 dezelfde vrijwillige
bijdrage zal gelden als in de afgelopen 3 jaar. Als u een andere afspraak hierover wilt, kunt u contact opnemen met de penningmeester,
Marian Kolkman.
Telefoon en email: Zie colofon.
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In memoriam
Ali ten Broeke - Veldhorst
Ali wordt geboren in Varsseveld op 26 maart 1936.
Zij overlijdt in Varsseveld op 8 september 2021.
Een lieve, zorgzame vrouw, een super moeder en een grandioze oma
en oma-oma.
Ali wordt geboren als enig kind van liefdevolle ouders. Als ze 18 jaar
is trouwt ze met haar Henny en ze trekken in bij zijn ouders die een
smederij hebben op de Heelweg. Daar wonen ook nog een broer en
twee zussen van Henny. Het jonge paar krijgt een eigen woonkamer en
al snel wordt hun dochter Josine geboren. Daarnaast krijgt Ali steeds
meer werk in de winkel en geregeld gaat ze nog naar Varsseveld, voor
een bezoekje aan haar ouders, vaak samen met dochter Josine.
Als haar schoonvader overlijdt, is Henny de aangewezen persoon om
de zaak voort te zetten. Ali en Henny besluiten de samenwerking aan
te gaan met Winkelhorst in Varsseveld en over te stappen op radio,
televisie en elektrische installaties. In 1961 wordt daarvoor een groot
pand gebouwd aan de Spoorstraat met onder andere de winkel, woning
en werkplaats. Helaas overlijdt de heer Winkelhorst al tijdens de bouw
en zo staat het jonge paar voor de grote uitdaging zelfstandig een eigen
winkel en installatiebedrijf op te bouwen.
Met keihard werken lukt het en in 1963 kan heel Varsseveld de eerste
kleurentelevisie komen bewonderen, die bij hen in de winkel staat!
En in 1965 kan baby Karel bewonderd worden.
Ali heeft in de winkel haar eigen afdeling; de platenhoek. Ze regelt de
in- en verkoop van muziek, is precies op de hoogte van de top 40 en
van alle grote hits! Later, na de verbouwing in de jaren 70, komt er een
heuse platenbar met koptelefoons.
De plaatselijke middenstand heeft meerdere jonge ondernemers en zo
ontstaat er een grote vriendengroep, tot op de dag van vandaag. Er volgen vele gezellige avondjes, vaak in huize Ten Broeke.
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De zaak was zeer belangrijk in het leven van Ali en Henny, maar daarnaast creëerde Ali een warm huis voor haar gezin; gezellig, vrolijk en
veilig. "Ze had een groot hart”, zo zei Karel tijdens de uitvaart,
“waarin ruimte was voor iedereen en dat klopte voor iedereen".
Naast het werk is er, bijvoorbeeld op de zondagen, gelegenheid voor
andere dingen. Zo mag Ali graag borduren en ze maakt vele prachtige
dingen. Ook knutselt ze graag wenskaarten en houdt van fietsen. Zo zit
ze jarenlang in de fietscommissie om ook anderen te laten genieten
van de mooie natuur in de Achterhoek.
Zo zijn Ali en Henny meer dan 60 jaar samen. Dan maakt, in 2018,
Alzheimer dat zij niet langer thuis kan wonen en verhuist zij eerst naar
Den Ooiman en kort daarna naar Den Es. Ook daar brengt zij vrolijkheid en is met haar opgewektheid en gevatte opmerkingen een geliefde
bewoonster. En waar zij ook woont en hoe haar gesteldheid ook is, de
diepe liefde tussen Ali en Henny blijft.
Op 8 september overlijdt Ali en 6 dagen later is het afscheid. Het is
een warm, persoonlijk en bijzonder samenzijn met mooie verhalen van
Karel, Josine en de kleinkinderen.

Ali ten Broeke, zij zal gemist worden.
Ik wens haar man, kinderen, kleinkinderen en alle anderen die zij
dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies.
Dat haar herinnering tot zegen mag zijn.

Nicoline Swen
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In memoriam
Leendert van de Pol
Leen

Leen wordt geboren in Arnhem op 29 april 1937.
Hij overlijdt in Varsseveld op 29 oktober 2021.
Een lieve, humoristische man, vader en opa.
Leen wordt geboren in een groot gezin met weinig geld. Dat maakt dat
o.a. Leen als kleuter door jeugdzorg in een pleeggezin terecht komt.
Een pleeggezin in Halle-Heide. Maar ook dat is een weinig liefdevolle
plek, hoewel hij met de zoons Wim en Marthy een levenslange goede
en warme band heeft.
Vanuit Halle-Heide gaat de kleine Leen naar de lagere school in HalleNijman. Gevolgd door de Technische School in Doetinchem om het
schildersvak te leren. Eigenlijk zou hij ook wel graag monteur willen
worden, maar thuis in Halle zijn ze van mening dat schilder de juiste
keuze is, dus dat wordt het. En, het moet gezegd, hij heeft er gevoel
voor.
Na zijn opleiding gaat hij in Halle aan de slag. Zijn baas daar zit bij de
zangvereniging 'Vriendschap'. En op een dag gaat men met het koor
naar Delden voor een uitvoering, maar de bus is niet vol. En zodoende
wordt Leen gevraagd om ook mee te gaan....
Een uitje met gevolgen, want behalve een fijne hobby houdt Leen er
ook de vrouw van zijn leven aan over! Bertha Kraan.
Ze trouwen op 12 mei 1960 in ons Witte Kerkje, waar dominee Bosch
hen een prachtige tekst meegeeft over het Licht. Een tekst van vertrouwen in die vriendelijke Kracht die ons vergezelt en als een trouwe
wacht nabij is.
Een betekenisvolle tekst voor Leen wiens jeugd weinig Licht gekend
heeft en voor wie Bertha en zijn dochter Ans de zon in zijn leven zijn!
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Leen is een lieve vader die eigenlijk nooit boos is en zijn dochter alle
vrijheid geeft.
Zijn band met z'n schoonfamilie Kraan is hem dierbaar, hij wordt
echt opgenomen in hun familie. Als er later kleinkinderen komen, is
hij maar wat gek op ze.
Als Leen op enig moment stopt met schilderen, wordt hij vrachtwagenchauffeur. Daarna, tot aan zijn VUT, is hij postbode in
Varsseveld. Varsseveld staat erom bekend dat ze bij de Post zo'n
hechte groep vormen. Met altijd ruimte voor humor, waar Leen zo
van houdt en een pilsje op z'n tijd, maar ook invallen voor elkaar,
elkaars dienst overnemen, een fijne club mensen! Leen heeft het er
erg naar zijn zin.
Naast het werk is hij actief in vele verenigingen zoals de zangvereniging, de toneelvereniging (voor èn achter de schermen), de voetbal,
de Vrijzinnigen en ga zo maar door.
Maar ook zijn er mooie reizen, vaak samen met anderen. Ver weg,
zoals met een camper door Nieuw-Zeeland, en dichtbij met de caravan in Nederland. En ook nog dichter bij huis, tijdens een fietstocht
in de omgeving, of gewoon in de tuin onder een boom, kon hij erg
genieten.
Het laat zien hoezeer Leen het Licht in zijn leven omarmd heeft, hoe
hij echt iets van zijn leven gemaakt heeft en ook altijd klaarstond om
anderen te helpen.
En ook op moeilijke momenten weet hij, samen met Bertha, de weg
naar het Licht terug te vieren.
In mei 2020 vieren Leen en Bertha hun 60-jarig huwelijk. Ondanks
alle regels is het een feestelijke dag waarbij velen hen op de oprit van
hun huis komen feliciteren.
Zo'n 10 maanden later verhuist Leen naar de Bettekamp omdat hij
daar, met zijn afnemende gezondheid, beter verzorgd kan worden.
Maar hij is nog geregeld in hun huis aan de Doetinchemseweg en ook
in de vieringen mogen we Leen en Bertha nog een aantal maal verwelkomen.
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In de laatste maanden lijkt 'God' belangrijker te worden voor Leen.
In zijn verlangen naar geborgenheid en later naar rust.
Tijdens de uitvaart lezen wij dan ook nog het laatste couplet van
hun trouwlied; over het Licht dat een mens, voorbij het donker van
de nacht, thuisbrengt.
In dat vertrouwen nemen wij afscheid. Hij zal gemist worden!
Ik wens Bertha, Ans, de kleinkinderen en alle anderen die hij dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit verlies.
Dat zijn herinnering tot zegen mag zijn.
Nicoline Swen

Cirkels
Poort naar het licht

Tanneh van der Linde
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Activiteiten I
Vrij én….Zo
Deze avond, zo vlak voor Kerstmis vindt er een optreden plaats van
Quatrofonia, een saxofoonkwartet.
Iets heel anders dan u van Vrij én...Zo gewend bent.

Klassieke muziek, gespeeld door vier saxofonisten.
Zij spelen o.a. muziek van Gabriel Fauré, Jean-Baptiste Singelée,
Nicolas Savary en Sergej Prokofjev.
Daarnaast spelen de musici ook lichtere werken van o.a.
Astor Piazzolla en Henry Mancini.
De musici: Marijke Schaapman
Linda Jacobs
Roel Maat
Hans van den Waardenburg

Sopraansaxofoon
Altsaxofoon
Tenorsaxofoon
Baritonsaxofoon

Wij hopen u met dit optreden een fijne avond te bezorgen.
Wanneer :
Waar
:
Aanvang :
Kerk open :
Entree
:
Info/reserveren:

Zaterdag 18 december
‘t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
20.00 uur
19.30 uur
vrijwillige bijdrage
Wij vragen uw
vrijenzo@gmail.com
QR code of een
Of 06 413 917 84 ( Gerwin)
negatief testbewijs
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Activiteiten II
KerstWandeltheater 19 december
Na een lange pauze is er dit jaar gelukkig weer een KerstWandeltheater in Varsseveld en wel op zondagavond 19 december. Iedereen van jong tot oud kan er aan meedoen.
Vanaf gebouw De Eendracht aan de Prinses Beatrixstraat 1A is een
sfeervol verlichte route uitgezet die leidt langs de scènes uit het
kerstverhaal.
Het startpunt en eindpunt is bij De Eendracht en vertrekken kan
tussen 17.00 en 18.30 uur. De tocht is 2,5 kilometer lang en duurt
ongeveer anderhalf uur.
Langs de route zijn stopplaatsen waar alle gebeurtenissen rondom
de geboorte van Jezus worden verteld en uitgebeeld. Bij het eindpunt wacht nog een warm drankje op de deelnemers. Naast medewerking van een flink aantal spelers zullen anderen zorgen voor
muzikale opluistering. Een vrije gift is welkom en kan bij De Eendracht worden gegeven. De route is goed begaanbaar voor mensen
in rolstoel of met kinderwagen.
Het KerstWandeltheater is een samenwerking van alle geloofsgemeenschappen in Varsseveld en Halle: Parochie Maria-Laetitia,
Vrijzinnigen Varsseveld e.o., Christengemeente De Wingerd en de
Protestantse Gemeenten van Varsseveld en van Halle. Ook in 2012
en 2016 heeft dit sfeervolle evenement al met veel succes plaatsgevonden. Contactpersoon namens de organisatie is Marja Rougoor,
tel. 0315-241930, marjarougoor@agroconnect.nl.
Kom, doe mee en beleef !!

Het kan zijn dat dit niet doorgaat vanwege
nieuwe regels!!! Houd de website in de gaten:
www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
12
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Activiteiten III
Wereldvrede Meditatie
Op Oudejaarsdag vindt de Wereldvrede Meditatie weer plaats. Juist
nu, tijdens alle ontwikkelingen wat covid-19 betreft, is het heel belangrijk om ons bij deze meditatie aan te sluiten, die wereldwijd
plaats vindt. Hieraan deel te nemen en zo bij te dragen aan het netwerk vol Liefde en Licht dat dan een boost krijgt.Op veel plaatsen
binnen Nederland komen mensen bij elkaar om zich aan te sluiten bij
deze Wereldvrede Meditatie. Zo ook komen mensen wereldwijd bij
elkaar om zich te verbinden met de Wereldvrede. Deze te versterken.
Binnen deze geleide meditatie gaan we ons aansluiten op het netwerk
vol Liefde en Licht waarmee de aarde is bedekt. Elk jaar voorzien we
op Oudejaarsdag dit netwerk van een boost vol Liefde en Licht vanuit de onvoorwaardelijke liefde in ons eigen hart. We maken verbinding met alles en iedereen vanuit deze onvoorwaardelijke liefde vanuit ons hart in verbinding met de Bron en het hart van de aarde.
Tijdens deze meditatie voelen en ervaren we de verbinding met iedereen, die zich heeft aangesloten bij deze Wereldvrede Meditatie.
Deze meditatie is liefdevol, koesterend, helend, troostend, geeft
moed en kracht.
Kom en sluit je aan. Een heel mooi moment om samen dit jaar 2021
af te ronden. Een heel mooie voorbereiding op 2022. In verbinding
met iedereen wereldwijd in Liefde en Licht.
Wanneer: 31 december
Waar:
‘t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
Tijd:
13.00 tot 14.00 uur
Kerk open: 12.30 uur
Toegang: Gratis. Meer info: Riemke, tel. 0315-32 91 07
Email: riemkedeboer@hetnet.nl
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Activiteiten IV
60+Club
Op 9 november was de Eendracht aardig gevuld met mensen die kwamen kijken naar de prachtige filmbeelden over de Pyreneeën. Deze
presentatie werd gegeven door de fam. Eelderink. Het was een gezellige middag, mede door de vele bezoekers!
Op de tweede dinsdag van januari zal de traditionele nieuwjaarsvisite
worden gehouden door de 60+Club. U wordt daarbij natuurlijk van
harte uitgenodigd.
Wanneer:
Waar:
Aanvang:
Zaal open:
Kosten:

11 januari
De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld
14.30 uur
14.00 uur
Vrijwillige bijdrage

Het is een gezellig samenzijn, wees welkom!

Dank!
Namens Marion
Aan allen die op 19 november meegeholpen hebben aan de
schoonmaak
Er is hard gewerkt en het was ook een gezellig samenzijn!
Ook de inpakkers van de adventsboekjes:
Dank!
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Nu daagt het in het oosten
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, ontvangt u ook
dit jaar weer de adventsbundel. In 28 dagen tellen
we af naar kerst. 'Dageraad' heet de bundel dit jaar.
In de kerstvieringen vieren we dan de komst
van het Licht met de geboorte van een kind.
Met oude en nieuwe verhalen, de vertrouwde kerstliederen en mooie muziek.
Op kerstavond o.m. verzorgd door harpiste en
zangeres Martine Dubois.

kerstmorgenviering
Aan de viering op kerstmorgen werkt harpiste Lies
Joosten mee. Lies is voor ons op kerstmorgen geen
onbekende, zij was eerder in een kerstmorgenviering te horen.
Ze bespeelt de Keltische harp en heeft een breed
repertoire, bestaande uit eigen composities, wereldmuziek en improvisaties met klassieke, Keltische
en Latijns Amerikaanse invloeden.
Lies geeft concerten, speelt aan huis, maar ze speelt ook regelmatig op
de intensive care van Nederlandse ziekenhuizen voor stichting Muziek
IC en in wooncentra voor ouderenzorg.
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Vragen
welke woorden kies je
als je voorzichtig een pleidooi
wilt houden voor geestelijke
rijkdom in plaats van materiële ?

hoe formuleer je rond
de kortste dagen van het jaar
de donkere voor de kerst
dat geluk geen geld kost ?
welke zinnen vorm je
als je het idee wilt opperen
dat materiële welvaart
eigenlijk egoïsme is ?
hoe maak je gewag
van de angst dat we bezig zijn
onze aarde uit te putten
ons klimaat om zeep te helpen ?

Dit prachtige schilderij,
genaamd ‘Zen’, kregen wij
cadeau van Ad Helmink.
Het heeft een plek gekregen in
onze kerk. Onze hartelijke
dank hiervoor!

welke keuzes maken we om
inspiratie te putten uit
medemenselijke zingeving
om samen het tij te keren ?

Tevens is nu nog een expositie
te bezichtigen met schilderijen
van zijn hand in kerk en Eendracht.

Henk Beunk
Bloemstuk,
gemaakt door
onze
Bloemendames
Zoals altijd
prachtig!
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Gedicht ‘Onderweg”
Ik ben een schatbewaarder,
ik wil dat men dat weet.
Ik heb een heel mooi kistje
opdat ik nooit vergeet.

Een flesje vol met tranen
van liefde en van rouw.
Want ik heb zo genoten
van mijn tijd met jou.

Een kistje met gesprekken
tussen jou en mij.
Met vragen die ik stelde
en woorden die jij zei.

De schatten van wat ooit eens was
bewaar ik allemaal.
Ik brand vandaag een kaarsje
en koester ons verhaal

Ik ben een schatbewaarder,
ik wil dat men dat weet.
Hier heb ik ook een flesje
opdat ik nooit vergeet.

Evelijne Swinkels

Maandag 8 november, ruim 4 maanden na onze midzomerwandeling, liepen
we weer in de Slangenburg. Een mooie, stille herfstochtend, met de zon die
zich af en toe liet zien, met prachtig gekleurde bladeren en bovenal met elkaar.
'Oogsten en loslaten' was het thema. Passend bij deze tijd van het jaar. Waarin we, van oudsher, oogsten, verzamelen en opslaan voor de lange wintermaanden die voor ons liggen en tegelijkertijd juist de vergankelijkheid overal om ons heen zien en moeten loslaten. Niet voor niets is dit de tijd van de
herdenkingsmomenten; Allerheiligen, Allerzielen, de gedachtenisviering.
Allemaal momenten waarop we stilstaan bij wat voorbij gegaan is en wat
(wie!) we los moesten laten.
Met z'n vieren liepen we zo'n anderhalf uur door het bos. Weer terug bij het
startpunt was er thee met speculaasjes en bolussen. Het was een fijne morgen!
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Namen en adressen / Colofon
Voorganger:

Mevr. N. Swen-Fischer , Soerinkweg 3, 7244 AL Barchem
(06) 22 497 969, 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) 28 204 871
Verenigingszaal: ‘De Eendracht’, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
Voorzitter:
Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 78 59 63 of
(06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Secretaris:
Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Penningmeester: Mevr. M.B.M. Kolkman, Kostersweide 42, 7121 HH Aalten
(0543) 47 68 70 of (06) 21 622 855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Bankrekening: Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
60+ Club:
Mevr. G.W. Semmelink-Leneman
(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Café Cult:
cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Balansgroep:
Mevr. M.B.M. Kolkman, (06) 21 622 855 balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Samensteller ‘Eendracht’: Mevr. E.G. Venneker
Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:
Voor de Eendracht van januari
: 13 december
Voor de Eendracht van februari : 17 januari
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) 24 35 48
Autodienst Aalten
: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

Website

: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

19

Zondag
10.00 u. Voorganger: mevr. N. Swen-Fischer
12 december
Autodienst: mevr. J. Velthorst, tel. 0315 24 33 37
Vrijdag
19.30 u. Kerstavond Viering
Voorganger: mevr. N. Swen-Fischer
24 december
Autodienst: mevr. I ter Maat, tel.06 221 031 70
Zaterdag
10.00 u. 1e Kerstdag Viering
Voorganger: Dhr. M. Chevalking
25 december
Autodienst: mevr. W. Mateman, tel.0315 24 3361
Zondag
9 januari

10.00 u. Voorganger: mevr. N. Swen-Fischer
Autodienst: mevr. D.Steenbeek, tel.06 145 360 64

Zondag
23 januari

10.00 u. Viering Den Es
Voorganger: dhr. M. Chevalking/onder voorbehoud

Kijk regelmatig op onze website voor
eventuele nieuwe regels vanwege
Covid-19 !!
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