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EN LEGDE HEM NEER IN EEN KRIBBE,
OMDAT ER GEEN PLAATS WAS IN DE HERBERG
ie kent ze niet de afbeeldingen van het Kindeke Jezus in een kribbe, de
herders bijeengebracht in een kerstgroep. De kerststallen worden tijdens
de donkere dagen voor Kerst in menig huisgezin weer te voorschijn gehaald
om vorm te geven aan kerstgedachten. De kerstgroep wordt met vanalles en
nog wat aangevuld: een engel, engelen,
os, ezel, herders met hun schapen,
vrouwen mannen en kinderen, geplaatst
in omgevingen. Hieromheen ontstonden
verhalen, legenden en gebruiken,
waarvan de betekenis en symboliek in
onze tijd niet meer worden verstaan. Zo
kent ieder land, iedere cultuur zijn eigen
manier om een kerststal samen te stellen.
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tijdens de donkere dagen de kerststal weer te voorschijn gehaald. Reden
genoeg voor de werkgroep "Kerkje de Rietstap" in Dinxperlo een verzameling
tentoon te stellen van uiteenlopende kerstgroepen uit diverse culturen van over
de hele wereld. De tentoonstelling laat duidelijk zien dat ieder land en iedere
cultuur op eigen wijze vorm geeft aan het kerstfeest. In Nederland kennen we,
vooral in rooms-katholieke gezinnen, de traditionele gipsen groepen met onder
andere Maria, het Kind en Jozef. In andere landen gebruikt men hout, was, tin,
parelmoer of zelfs folie van snoeppapiertjes. Niet alleen het materiaal verschilt
van onze Nederlandse kerststallen, ook de vorm is afwijkend. Uit Spanje en
Portugel komen de zgn. "volks Bedlem", kleine kleurige beeldjes. Volgens de
traditie moeten er elk jaar nieuwe figuren aan de verzameling worden
toegevoegd. Dit zijn niet alleen een Maria of een Kindeke Jezus, maar ook een
stierenvechter, een spontane danser of beeldjes van mensen met folkloristische
klederdrachten. Een bijzonder exemplaar in de gehele verzameling mag de
Poolse kerststal worden genoemd. Met folie van snoeppapiertjes is een sierlijk
kunstwerk tot stand gekomen, dat echter wel kitscherig oogt. Maar omdat er
met uiterste precisie aan gewerkt moet zijn en het tevens is gemaakt door
verstandelijk gehandicapte kinderen uit Polen, krijgt het bijna een onschatbare
waarde. De eigenares van deze orginele verzameling kerststallen is mevrouw
A. Wessels uit Zelhem. Eenieder die zich wil laten verrassen door de
verscheidenheid aan kerststallen kan deze interessante tentoonstelling
bezoeken. Het kerkje De Rietstap in Dinxperlo is op alle zondagen in
december geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur en de toegang is gratis. Wilt u
meer over de achtergronden weten van de kerstallen, dan bent u van harte
welkom op de lezing die de heer W.H.Wessels op donderdag 10 december zal
houden in de Eendracht over de kerststal in al zijn facetten. Aanvang 20.00 uur,
entree is f 5,= incl. koffie of thee.
BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken.
Op 7 november 1998 overleed op 85-jarige leeftijd mevrouw
Dora Hendrika van der Lende - Leerink
Mevrouw van der Lende heb ik mogen leren kennen als een opgewekte vrouw
met veel gevoel voor een bedachtzame vorm van humor. Daarnaast beschikte
zij over een taaie strijdbaarheid en vooral een heel scherp
waarnemingsvermogen en wijze inzichten. Haar ogen spraken op dat punt
boekdelen.Niets ontging haar en herinneringen gaf zij tot in de details. Daarbij
straalde zij een bescheiden waardigheid uit. Zij groeide op in Aalten, waar zij
ook na haar huwelijk nog een aantal jaren heeft gewoond.
Ondanks dat zij in haar jonge jaren geconfronteerd is geweest met veel tragiek
- haar moeder overleed al toen zij nog geen jaar oud was - sprak zij toch met
waardering over haar jeugdervaringen. Nadat haar man in 1952 in Varsseveld,
bij de Svedex een vaste baan had gevonden, verhuisde het gezin naar hier.
Mevrouw van der Lende was een zorgzame en verstandige huisvrouw met
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zakelijk inzicht. Man en kinderen kwamen op het punt van liefde en huiselijke
gezelligheid nooit iets te kort. Er was altijd veel aanloop en zowel vader als
moeder waren trouwe leden van de plaatselijke zangkoren. Vader bij het
Varssevelds Mannenkoor en Moeder bij het koor van onze vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB. De laatste tijd gingen de gesprekken vooral over het
wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen, waar zij met veel voldoening
over sprak. Mevrouw van der Lende leefde met hen mee. Zij vormden de
laatste jaren, waarin haar vitaliteit zienderogen afnam, nog het middelpunt van
haar gedachten. Moge haar kinderen en kleinkinderen en alle anderen die zo
veel van haar gehouden hebben, uit het geloof de kracht putten dit smartelijke
verlies te verwerken.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand
opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw C. (Stien) Tannemaat-Schuurman;
Hr W. van Dam; Mw Lansink-Altena en Mw W. Venderbosch-Willemsen.
Thans verblijven nog in het Slingelandziekenhuis: Hr A.J.W.Heijink; Hr G
Kranen en Hr. H.J. Tijkken. In 'de Ooiman' te Doetinchem wordt verpleegd
Mw G.W.H. Wielheesen-Kuiperij, op woensdagmiddag en 's zondags is zij
thuis. In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel Mw G.H. TijkkenRutgers aangezien haar man in Doetinchem is opgenomen en voor langduriger
verpleging de heer H.J. Vriezen.
GEBOREN
Op 12 oktober 1998 werd geboren
Mats Arjen
zoon van Arjen en Irma Dijkstra-ten Brinke en broertje van Jonne (Hermannus
Elconiusstraat 15, 3553 VA Utrecht.
Op dit geboortekaartje was de navolgende prachtige tekst te lezen welke ik u
niet wil onthouden:
'Als wij geboren worden, komen wij niet naar de wereld,
maar de wereld komt naar ons. Geboren worden is hetzelfde
als een hele wereld cadeau krijgen'.
Jostein Gaarder - Door een spiegel in raadselen.
En op de geboortekaart van LARS Gerjan zoon van Peter en Monique BreuerLeneman, die op 10 november geboren werd, trof ik de tekst aan:

Er zullen handen zijn die je dragen
en armen waar je veilig bent
en mensen die je zonder vragen
zeggen dat je welkom bent.
Bovendien prijkte op de voorkant van de kaart al een mooie kleurenfoto van de
broertjes Robbin en Mark met Lars al in hun armen. Heel origineel!
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Ook heel erg gelukkig zijn Richard en Annet Bruggink, van de Zelhemseweg
17 7051 ZB te Varsseveld, met de geboorte van hun dochter, die zij de
prachtige naam Tara hebben meegegeven, op 18 november 1998.
Alle drie deze ouderparen ontvangen onze hartelijke gelukwensen. Moge de
Almachtige deze kinderen zegenen en beschermen.
VERANTWOORDING GIFTEN:
Van Mw H, mocht ik (nog in oktober) f. 25,-- in ontvangst nemen en in natura
mag de afdeling binnenkort ontvangen: EEN PRACHTIGE KERSTBOOM
VOOR DE KERKZAAL aangeboden door de heer en mevrouw Kwak-Vossers.
Hartelijk dank voor deze giften.
EEN FEESTJE WAARD
Op 23 november waren Bart en Grietje Heersink 25 jaar getrouwd. Zij vierden
dit met een gezellig feest op zaterdag 28 november j.l. bij zaal 'de Vos' in
Westendorp. Nogmaals hierbij onze hartelijke gelukwensen.
EEN KLEINE AANSPORING
Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een warm hart
toedraagt, dan 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
Met voldoening mogen wij terugkijken op de dag dat onze afdeling haar 125jarig bestaan vierde, 1 november j.l. Elders in deze editie vindt u hierover nog
een uitgebreid verslag maar persoonlijk wil hierbij toch even mijn waardering
uitspreken voor allen die zich in hebben gezet om deze dag te doen slagen.
Juist de informele opzet, zonder te veel lange toespraken maar wel met leuke
inbreng van een aantal leden, maakten dat iedere bezoeker zich thuis voelde en
hier en daar een praatje aan kon knopen of een bezoekje brengen aan de goed
verzorgde tentoonstelling van historisch materiaal (deskundig bijeen gegaard
en opgesteld onder de bezielende leiding van Sam Blom) of de demonstratie
van de zondagsschool. Dit stond ons anderhalf jaar geleden, toen de eerste
besprekingen plaatsvonden, op die wijze wel voor ogen maar het geeft dan
toch voldoening wanneer een dergelijke formule zo goed blijkt te werken. Van
alle kanten mocht ik vernemen dat men het geweldig naar de zin heeft gehad.
En dat was ook de bedoeling. Wij vierden, om organisatorische redenen, dit
jubileum een dag na de officiële oprichtingsdatum. Hierdoor niet op de
protestantse 'Hervormingsdag', maar op (de R.K.) 'Allerheiligen'. De dag
waarop men de mensen herdenkt die van bijzonder belang zijn geweest voor de
kerk en daarmee tot voorbeeld voor de gelovigen worden gesteld. Ook onze
afdeling zou zonder dergelijke mensen, zonder ze nu direct heilig te verklaren,
niet hebben kunnen groeien en bloeien! Zeker ook deze tijd kan niet zonder
leden die zich met hart en ziel voor onze geloofsgemeenschap inzetten. Ik ben
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gelukkig ook thans nog dergelijke leden te kennen en ik hoop er in de toekomst
nog meer te mogen ontmoeten. Dan kunnen wij, om de slotwoorden uit mijn
overdenking van die dag te memoreren: 'Met durf en vertrouwen verder
bouwen'.
Wim Tannemaat, heeft van de hele dag video-opnamen gemaakt die beslist het
bekijken waard zijn. Voor leden die door omstandigheden deze dag hebben
moeten missen, maar toch nog iets van de sfeer zouden willen proeven, bestaat
de mogelijkheid deze schitterende videofilm te lenen. U kunt hiervoor met mij
contact op nemen. (tel 242080)
De lezing van Ton van der Kroon op donderdag 12 november, over de
'TERUGKEER VAN DE KONING' stond op hoog niveau. Het was alleen
jammer dat de opkomst nogal tegenviel, ondanks dat dit een onderwerp was
dat u allen aangaat. Het gevolg van deze slechte opkomst was dat het bestuur
heeft besloten dat we met deze lezingen wat zuiniger aan moeten doen, hetgeen
toch tot kwaliteitsverlies kan leiden van een, volgens mij, voor de toekomst
van onze afdeling essentiëel onderdeel van onze activiteiten. Ik heb hierdoor al
een lezing door Hans Stolp, de bekende IKON-pastor moeten afzeggen. Een
betreurenswaardige ontwikkeling, die u weer kunt ombuigen door toch eens de
moeite nemen naar deze interessante lezingen te komen. De ervaring leert dat
wie ze bijwoont altijd met een voldaan gevoel huiswaarts keert. Ook over de
lezing van Ton van der Kroon treft u elders in deze editie een verslag aan.
Ronduit een hele mooie avond was de GEMEENTE-AVOND, met een
optreden van Inek en Wiebe Plantinga. Persoonlijk heb ik genoten van hun
prachtige zang en presentatie. Een schot in de roos van de gemeente-avondcommissie. Ook hierover treft u elders in deze editie een verslag aan.
Eendracht - december 1998
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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 beslist niet veel langer
duren dan een uur. Wij hebben dit kunnen bereiken door de liturgie en de
overdenking iets in te korten.
Tijdens de diensten van 6 en 13 december wil ik met u even nadenken over de
figuur van Jozef. In het evangelie komt hij er wat bekaaid af. Toch vervult hij
een rol met een diepere betekenis dan men op het eerste gezicht zou denken.
Toevalligerwijs houdt dit verband met de het thema van de lezing van
Zondag 20 december 10.00 uur. KERSTFEEST VAN DE ZONDAGSSCHOOL. Ook dit jaar willen we het weer eens anders doen. het wordt
een KINDERKERSTDIENST IN DE KERK.
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. Het belooft een heerlijke
dienst te worden, die tevens een DOOPDIENST zal zijn want wij mogen
die morgen dopen: ELSEMIEK HOEKSTRA, tweede
dochter van Gert-Jan Hoekstra
en Ada Hoekstra-Klein Entink
en zusje van Marleen.
Ik roep hierbij alle kinderen,
ouders en grootouders weer op
voor de bijwoning van deze
mooie
dienst.
De
chocolademelk, de limonade
en de koff ie en de
versnaperingen staan na afloop

afgelopen maand door de heer Ton van de Kroon, die het had over 'de
terugkeer van de koning', namelijk de rol van het 'vaderlijke' en het
'mannelijke'.
DE OUDE-JAARSDIENST ZAL LUISTER WORDEN BIJGEZET
DOOR HET JEUGDKOOR VAN HARREVELD!
ALS U TOCH IN DE KERK BENT,
moet u in de hal eens even in de vitrine kijken die in de hal staat. Een heel bijzondere
collectie kerstkransen van heel bijzondere materialen. Eikels, noten, zaden en schelpen.
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Deze zijn vervaardigd door Narda Schuurman-Maatkamp.

En dat u, voor u de kerk binnengaat nog maar eens even naar boven moet
kijken naar het 'Tiffany-drieluik', dat mijn vrouw voor de afdeling heeft
vervaardigd, dat hoeft nauwelijks nog betoog.
Nogmaals hartelijk dank aan de 'sponsor' die de materiaalkosten van dit raam
voor zijn rekening heeft genomen, maar die anoniem wenst te blijven.
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
We zaten vorig jaar in november een beetje verlegen om een goed idee voor de
adventsdienst van de zondagsschool. Waarom zal ik het niet eens aan de schoolkinderen vragen om me een idee aan de hand te doen.
Dus vroeg ik het tijdens de schoolcatechisatie aan het kleine groepje leerlingen
van de Berkhoffschool en vertelde erbij dat het iets met 'licht' te maken moest
hebben. Ivo Groot Wassink had onmiddellijk een oplossing. "De draak van de
duisternis moet worden verslagen door het licht". "Dat is wel een goed idee,
maar er moet ook nog een kerst symbool in verwerkt worden, dus, wie heeft er
nog een aanvulling op?", vroeg ik.
Waarop Karin Burgers opmerkte: "Dan verkleden we de draak als Kerstman".
HET JUBILEUM BOEK "EENDRACHTIG & VRIJ, OF DE ZINNIGE
VARSSEVELDSE PARADOX IS EEN GROOT SUCCES. Niet alleen dat er
al veel verkocht zijn (relatief veel buiten onze directe kring) maar vooral
omdat zij die het gekocht hebben er met HEEL veel ple
zier in lezen. Het is nog steeds verkrijgbaar. 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
VERHEUGEND,
dat wij ditmaal weer een aantal bijdragen mogen publiceren die door onze
leden geschreven zijn. Wie van u heeft nog wat leuke verhaaltjes over de goede
oude tijd in zijn/haar herinnering en is bereid deze op schrift te stellen?
EEN STILLE KRACHT
Al jaren lang verzorgt Henri Kolenbrander de Adventskrans. Dit jaar heeft hij
voor een geheel vernieuwde uitvoering gekozen. Heel mooi! Onze hartelijke
dank hiervoor.
EVEN IETS RECHTZETTEN.
Vorige week verscheen in de 'Wisch-Post' nog een hoofdartikel over ons 125jarig bestaan. De kop van dit, verder uitstekende, artikel deed mij wel even
schrikken. 'NPB een noodzakelijk kwaad'. Ik had tijdens het interview deze
uitdrukking gebruikt in verband met de onenigheden die honderdvijfentwintig
jaar geleden tot de oprichting van onze afdeling hebben geleid. Er bleef toen
geen andere weg over. Alle pogingen om weer als volwaardige groep binnen de
Nederlands Hervormde kerk te worden geaccepteerd, hebben in de loop van de
jaren schipbreuk geleden en hebben geleid tot een onafhankelijke
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geloofsgemeenschap die haar eigen koers volgt. Een 'noodzakelijkheid', zijn
wij nog wel, maar allang geen 'kwaad' meer! Een andere oneffenheid welke in
het artikel voorkwam betrof de 'Wereld Raad van Kerken'. Doordat de
journalist met zijn regel hierover wel erg kort door de bocht ging, zou een
verkeerde indruk kunnen ontstaan. Wat ik gezegd heb was, dat de landelijke
NPB als waarnemer vertegenwoordigd is in deze raad en om principiële
redenen niet als volledig lid wil toetreden. Hiervoor zijn twee redenen:
Allereerst komen er in de preambule van deze raad belijdenisregels voor die
wij als vrijzinnigen niet kúnnen onderschrijven en ten tweede heeft deze raad
in het verleden uitspraken gedaan die sterk politiek getint en tijdgebonden
waren en soms zelfs wat naïef. Met deze opmerking wilde ik niet zeggen dat
wij het altijd oneens zijn met de uitspraken van deze raad, maar alleen dat wij
als 'waarnemer', geen verantwoordelijkheid dragen voor deze uitspraken.
Verder niets dan lof voor de heer Keizer, de journalist die het bewuste artikel
geschreven heeft.
BERICHTEN UIT HOLLINGSTEDT.
Niet alleen ontvingen wij ter gelegenheid van ons 125-jarig bestaan de
allerhartelijkste gelukwensen uit Hollingstedt van Wiebke en Gerd Gramlow
en Christa en Hans Kiene, ook gaven zij ons de dagen door waarop zij volgend
jaar (1999) bij ons in Varsseveld willen zijn voor het uitwisselingsbezoek,
namelijk: van 8 tot 12 augustus.
TENSLOTTE,
In de komende kerstnacht zal op talloze plekken op deze aarde het
overbekende geboorteverhaal uit 'Lucas' worden verteld: "En het geschiedde in
die dagen........
Laten we het niet beluisteren als een historisch verslag; als een
mooie romantische voorstelling van een gebeuren van toen.
Nee, het is het verhaal van het licht dat de duisternis doorbreekt. Het 'Licht', waarvan Hans Andreus dichtte:
Gelukkig dat het licht bestaat
en dat het met me doet en praat
en dat ik weet, dat ik er vandaan kom van dat licht of hoe het heet.
Daarom nodig ik u van harte uit voor de advent- en kerstdiensten. Om te luisteren naar de verhalen van verwachting en licht. Om zó te
luisteren naar verhalen, zodat wij daarin ook ons eigen verhaal mogen beluisteren. Woorden die ons uitdagen niet te berusten in alles wat ons afhoudt
van een bevrijd leven, maar die ons juist aansporen tot dát leven zoals het is
bedoeld.
Wie daarop blijft hopen en daarin wil geloven, maakt het verhaal van Kerstmis
tot een eigen verhaal.
Met deze gedachte wil ik u allen een gezegend Kerstfeest toewensen en de
8
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hoop uitspreken velen uwer 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
LEZING
Op 10 december houdt de heer W.H. Wessels een lezing met dia's over de
geschiedenis van de Kerststal en geeft hij aanwijzingen hoe men de kerststal
dient op te stellen. Aanvang 20.00 uur in de grote zaal van de Eendracht. Toegangsprijs f 5,- koffie of thee inbegrepen.
De VRIJE GESPREKSKRING komt deze maand niet bijeen.

Om alvast in de agenda te zetten: de verdere data waarop dit seizoen de vrije
gesprekskring bijeen komt, zijn: 20 jan. 1999; 17 febr. 1999; 17 maart 1999:
14 april 1999; en 20 mei 1999. De thema's zullen t.z.t. in onderling overleg
worden vastgesteld.
BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS
Vrouwenclub I komt maandagmiddag 14 december om 14.00 uur bijeen in de
kleine zaal van de Eendracht. Vrouwenclub II heeft op maandag 9 december
pakjesavond. Aanvang 20.00 uur in de kleine zaal. Maandag 21 december
wordt er een kerstviering voor de beide vrouwenclubs gehouden in de grote
zaal van de Eendracht, om 19.30 uur.
60+ CLUB
Nieuwjaarsvisite
Op dinsdag 5 januari beginnen we het jaar 1999 met onze "Nieuwjaarsvisite".
We kunnen elkaar dan onder 't genot van een hapje en een drankje een goed
Nieuwjaar toewensen. Aanvang om half drie in de Eendracht. Bent u slecht ter
been dan halen we u graag op. Even een telefoontje naar de heer Hemink
(0315) 241486. De agenda voor 1999 kunt u vast
noteren: dinsdag 9 februari: De heer Nijhof wandelt
met ons door Wenen aan de hand van dia's en
dinsdag 9 maart: De heer Komdeur, ambtenaar bij de
sociale dienst van de Gemeente Wisch.
VOLKSKERSTZANG
20 december in de Van Pallandthal
Dit jaar wordt voor de 33e keer in Varsseveld de
Volkskerstzang gehouden. Leden van de SOWgemeente, de Rooms-Katholieke Kerk en de
Nederlandse Protestantenbond willen tot uitdrukking
brengen dat juist het Kerstfeest de mogelijkheid biedt
om iets gezamenlijk te vieren. De kringopstelling in
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de nieuwe Van Pallandthal, wil de verbondenheid nog eens
accentueren. De sfeer, onlosmakelijk verbonden met het
Kerstfeest, wordt geaccentueerd door diverse kerstbomen,
die in de hal staan opgesteld. Aan deze Volkskerstzang
werken mee: het Varssevelds Mannenkoor, het jeugdkoor
Multiple Voice uit Aalten, terwijl Jubal de samenzang
muzikaal zal begeleiden. Ds. A.M.J. Meijer uit Varsseveld
zal een korte overdenking uitspreken. Voor de dienst, die
om 19.30 uur begint, zijn het jeugdkoor en de
muziekvereniging Jubal vanaf 19.00 uur reeds te horen. Omdat velen er
behoefte aan hebben om tijdens de Volkskerstzang de oude vertrouwde
liederen te zingen zal daar ook ruimschoots de gelegenheid voor zijn.
ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN:
Afd. Aalten (Prinsenstraat 27): Op 6 10.00 uur december; een lezing over
Hildegard von Bingen.
Afd. Dinxperlo (Wilhelminastraat 13): geen bijzondere activi- viteiten.
Afd. Zelhem (Piersonstraat 4): geen bijzondere activiteiten.
ACTIVITEITEN VAN DE HERVORMDE/GEREFORMEERDE FEDERATIE
Leerhuisbijeenkomst op de eerste woensdag van de maand om 20.00 uur in de
Keurhorst, o.l.v. ds. P.Schoneveld. Contactpersoon Henk Tuenter, tel. 0315617592.
ACTIVITEITEN 'DE VLAM',
centrum voor spirituele ontwikkeling, Holterweg 97, 7001 EJ Doetinchem, tel.
0314-340466. Op 10 december een lezing over tweelingzielen door Berend
Jager.
MARTINIUSPAROCHIE te Silvolde houdt, vanwege de hernieuwde ingebruikneming van de verbouwde kerk, een expositie over oude kerkelijke kunst.
Zondagmiddag 13 december tot 16.00 uur.
AMNESTY INTERNATIONAL
Op 10 december is het 50 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens werd ondertekend. Een jaar lang werden er allerlei acties
gevoerd, waaronder de grote handtekeningenactie in de eerste maanden van
1998. Deze handtekeningen zullen op 10 december aangeboden worden aan de
Verenigde Naties. U zult hier vast meer van horen en zien! De werkgroep
Varsseveld staat in de week van 10 december met een stand in de bibliotheek,
dus op dinsdag 8, woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 december. We
verkopen dan kaarsen, kaarten en nog andere dingen. Met de opbrengst hiervan
kan Amnesty weer verder werken aan allerlei onderzoeken van
mensenrechtenschendingen. U kunt dan ook adressen meenemen van
gevangenen die u een kaart kunt sturen. Daarnaast hebben we ook adressen van
mensenrechtenactivisten die hun werk vaak onder moeilijke omstandigheden
doen. Ook zij vinden het fijn om een kaart te krijgen, het geeft moed om verder
10
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te gaan!
VIERING 125-JARIG BESTAAN
Eén november 1998, een dag waar we met elkaar naar toe hebben geleefd als
hoogtepunt van het jubileumjaar. Een dag welke gezien de reactie van de
aanwezigen geheel aan de verwachtingen heeft voldaan. Een bijzondere dag
die zou beginnen met een kerkdienst. Toch gebeurde er voor de aanvang van de

Agenda activiteiten Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB afd. Varsseveld seizoen 1998/1999
(Alle activiteiten zijn in “de Eendracht”, tenzij anders vermeld.)

Donderdag
10 december
20.00 uur
Donderdag
28 januari
20.00 uur

Ds W.H. Wessels met een causerie over de
geschiedenis van de kerststal. Entree ƒ 5,- incl. koffie.
Gerben van Straaten. “Walas (the great bear)”. Lezing
over (unieke) culturen van de Canadese indianen en
het sjamanisme. Entree ƒ 7,50 incl. koffie.

Donderdag
25 februari
20.00 uur

Lezing door Jakob Lorber Stichting. “De Nieuwe
Openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber”.
Entree ƒ 7,50 incl. koffie.

Donderdag
11 maart
20.00 uur

Lezing door Ds Menno Rougoor over het thema
“Geloof en twijfel, een onafscheidelijke tweeling !”.

dienst iets dat we als een "teken" willen zien? Terwijl het NPB-kerkkoor in de
"Eendracht" stond in te zingen, vloog een duif (een "vredesduif"?) dwars door
een ruit voor de voeten van de koorleden. Grote schrik alom, maar gelukkig,
behalve een paar kleine schrammetjes, waren er geen verwondingen. En de
duif? Die overleefde wonder boven wonder zijn of haar avontuur en kon weer
in vrijheid naar buiten worden gelaten. Zullen we dit voorval maar als een
gunstig voorteken voor de toekomst beschouwen?
Inmiddels was de kerkzaal volgestroomd met een groot aantal eigen leden en
genodigden. Een bijzonder sfeervolle kerk, versierd met schitterende, weer
door Narda Schuurman vervaardigde bloemstukken, waarbij zij de beschikking
had over bloemen die door mevr. Boele voor deze gelegenheid geschonken
waren. En zo konden wij ons allen openstellen voor de jubileumoverdenking
van Ds. Meijer, welke als thema had meegekregen: "Geloven uit verwondering
en in dankbaarheid". Door het kerkkoor werden een drietal liederen gezongen
passend bij de overdenking van Ds. Meijer. Een fijne dienst, die we nog lang
Eendracht - december 1998
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De damesgroep met oudhollandse liedjes. (foto: Egbert Berkhoff)

zullen herinneren. Na de kerkdienst vonden er in het kerkgebouw twee korte
plechtigheden plaats. Als eerst werd door de vrouwenclubs I en II, bij monde
van mevr. D. Vrieze-Heusinkveld en mevr. A. Wisselink-Jansen, een
marmeren, met messingletters ingelegd naambord aan de afdeling geschonken.
De heer B. ten Brinke, de maker van het naambord, mocht de aanwezigen dit
prachtige naambord laten aanschouwen. Hierna werd overgegan tot de
onthulling van het door mevr. Meijer-Paumen vervaardigde glas-in-lood raam,
dat inmiddels in het raam boven de
toegangsdeur van de kerk werd geplaatst. Na
een door hem op zijn eigen humoristische
wijze gehouden toespraak, onthulde de heer
G.H. Hiddink door het weghalen van een doek
dit werkelijk prachtige raam. Met een warm
applaus gaven de aanwezigen blijk van hun
waardering. Mevr. Meijer gaf hierna een korte
uitleg over het ontstaan en de betekenis van de
voorstelling, uitbeeldend: Vrijheid, Eendracht
en Liefde.
Na deze plechtigheid begaf het gezelschap
zich naar "De Eendracht" waar de koffie klaar
stond en de heer P. Piest de leiding overnam
om deze dag in goede banen te leiden (wat
hem overigens uitstekend afging). Het was
mede aan hem te danken, dat de opzet om er
een ongedwongen en gemoedelijke dag van te
De heer en mevrouw Hiddink
maken, volledig tot zijn recht kwam. Als eerste
na afloop.
gaf hij het woord aan voorzitter Navis. Deze
heette iedereen van harte welkom met name de
heer Klokke, namens het hoofdbestuur aanwezig, Ds. Bosch en mevr. Bosch,
Ds. Van Lent, de burgemeester van Wisch: mevr. Evenhuis en de wethoudster
12
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mevr. Dings. Verder de afgevaardigden van de NPB-afdelingen uit de regio, de
afgevaardigden van de Herv./Geref. Federatie Varsseveld en de R.K. Parochie,
gastpredikanten en hoofden van scholen. Van de gelegenheid het woord te
mogen voeren maakten een aantal genodigden gaarne gebruik, zoals de heer
Klokke namens het hoofdbestuur. Mevr. Evenhuis bood namens het
gemeentebestuur een map tekeningen met een bijpassend gedicht aan en spra
de hoop uit dat ze een plaatsje zullen vinden in één van de gebouwen. Ds.
Wessels bracht de felicitaties over van de Herv./geref. Federatie Varsseveld. De
heer Dorrestein sprak ten persoonlijke titel een korte maar krachtige gelukwens
uit, terwijl tot slot Ds. Knottnerus op een heel ludieke wijze en een
humoristische toespraak met een bijzondere diepte erin verweven, een foto
aanbood, voorstellende drie berkenstammen, de drie-eenheid symboliserend.
Onderwijl was de overzichtstentoonstelling in de kerk opgezet en konden de
aanwezigen hun hart en herinneringen ophalen aan vroegere tijden tot het
heden. De heer S. Blom die verantwoordelijk is voor het archief en ook deze
expositie samen met een paar helpende handen uit de afdeling had opgezet,

verdient hiervoor zeker een compliment. Er was veel zorg aan besteed, heel
overzichtelijk., herkenbaar en boeiend. De expositie bleek tevens te fungeren
als trefpunt om oude herinneringen op te halen. Opmerkingen als: "Wie is dat
ook alweer?", en "wet i-j nog van toen en toen" en "zo, zo, wi'j bunt t'er niet
jonger op eworden", werden regelmatig gehoord.
Dat er veel talent zit onder de NPB-ers mag langzamerhand bekend zijn. Toch
kom je altijd weer voor verrassingen te staan. Zo vormden de dames HeijinkLeneman en Semmelink-Leneman een prachtig zangduo en zongen zij,
begeleid door mevr. Broens, een paar mooie, gevoelige liedjes. Maar dat niet
alleen, ze ontpopten zich ook nog als dichter en droegen enkele gedichten voor.
Eendracht - december 1998
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Om ze nog eens rustig te kunnen doorlezen, hebben we ze elders in dit blad
even voor u afgedrukt.
Een half uurtje later dan gepland kon de lunch geserveerd worden. Een
heerlijke groentesoep vooraf, gevolgd door een salade/broodbuffet streelde niet
alleen de tong maar ook het oog. Onder de klanken van het
achtergrondmuziekje van de zusjes Lamers lieten de aanwezigen zich dan ook
niet onbetuigd (er is gelukkig maar heel weinig overgebleven).
Tussendoor was er nog weer gelegenheid de zondagsschoolkinderen aan het
werk te zien. Wat is er veel veranderd (ook hier) in de loop der jaren. IJverig
werd er gewerkt aan ware kunststukjes van pompoen en sierkalebassen. Ook 's
middags maakten nog velen van de gelegenheid gebruik om even binnen te
lopen en een kopje koffie of thee mee te drinken.
Op initiatief van de heren S. Blom en H. Hemink was er ongeveer drie weken
terug een aktie gestart voor een jubileumcadeau van de leden aan de afdeling,
ondersteund door een aantal leden. Om plm. half drie was er een tussenstand
opgemaakt en werd aan voorzitter Navis alvast een cheque aangeboden van
maar liefst f 8.800,-. Een werkelijk schitterend resultaat. Er werd wel de
voorwaarde aan verbonden, dat een deel van dit bedrag moet worden besteed
aan iets blijvends. Aan deze voorwaarde beloofde de heer Navis zeker te zullen
voldoen.
Nadat de dames Lamers (zij werden nog even geassisteerd door mevr. Meijer)
het podium hadden verlaten, zorgden een aantal damesleden nog voor wat
"vrolijke noten", door het uitbeelden van oude kinderliedjes. Op piano begeleid
door mevr. Hallie Weenink en "Het Groot NPB-Koor" wisten ze de stemming
er goed in te houden.
Maar aan alles komt een eind, zo ook aan deze feestelijke dag. Het slotwoord
van de heer Navis bevatte een dankwoord aan iedereen die op welke wijze dan
ook had meegewerkt aan het welslagen van deze dag en dat waren er velen.
Met het zingen van het "Gelders Volkslied" door het kerkkoor en het
gezamenlijk zingen van het "God roept ons mensen tot de daad" werd de dag
in stijl afgesloten.
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TERUGKIJKEND OP ONS 125-JARIG JUBILEUM,
kunnen we met voldoening zeggen dat het idee om er een jubileumjaar van te
maken een goed resultaat heeft opgeleverd, we hebben voor onze leden een
gevarieerd jubileumjaar georganiseerd waarvoor we veel hebben gekregen, ook
van mensen die geen lid zijn van de NPB. Hierdoor is op een goede manier de
aandacht op onze geloofsgemeenschap gevestigd. Maar ook belangrijk is de
mate waarin onze leden de NPB hebben gesteund met geld, goederen en inzet.
Zo heeft de Fancy Fair dankzij grote en kleinere sponsors en grote en kleinere
kopers f 9500,- opgebracht, een veel hoger bedrag dan we verwacht hadden.
Ook de last-minute actie, georganiseerd door de heren Sam Blom en Han
Hemink heeft circa f 10.000,- opgebracht, waarvoor we de organisatoren en
uiteraard de mensen die dit prachtige bedrag hebben geschonken heel hartelijk
bedanken, niet alleen vanwege het geld, maar vooral ook voor de morele steun
die hieruit blijkt. Van de succesvolle gemeenteavondcommissie mochten we f
2000,- ontvangen. Een deel van dit geld gebruiken we om de prachtige
doopvont, gemaakt door mevr. Marie-Huberte Meijer-Paumen, aan te kopen.
We gebruiken ze al enige tijd. Ook de geschenken en felicitaties die we
mochten ontvangen op de jubileumviering op 1 november mogen niet
onvermeld blijven. Zoals de map met tekeningen van de Gemeente Wisch
aangeboden door burgemeester mevr. A. Evenhuis, de startbijbel van het
Bijbelgenootschap, het bloemstuk van de Hervormde/Gereformeerde
Federatie, de prachtige foto met daarop als drie-eenheid drie berkenstammen
uit één boomstronk van Ds. Knottnerus, de mooie pentekening van de Ned.
Hervormde Kerk van Terborg, de bloemen voor de kerkversiering van mevr.
Boele, het nieuwe naambord vervaardigd door de heer Bennie ten Brinke en
gefinancierd door de vrouwenclubs I en II en niet te vergeten het glas-in-lood
raam, ontworpen en vervaardigd door mevr. Marie-Huberte Meijer-Paumen
waarvan de materiaalkosten door een anoniem blijvende sponsor zijn betaald.
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Dus een prachtig geschenk van een inmiddels zeer gewaardeerde kunstenares,
maar ook van een eveneens zeer gewaardeerd lid/sponsor. Ook voor de
inspirerende en waarderende woorden en felicitaties gericht aan onze
geloofsgemeenschap door de heer Klokke, namens het hoofdbestuur van de
NPB, Ds. Wessels, namens de Gereformeerde/Hervormde Federatie, Ds.
Knottnerus, als gewaardeerd gastvoorganger en onze burgemester mevrouw A.
Evenhuis, willen wij hen hierbij nogmaals bedanken.
Tenslotte willen wij ook de dames van de vrouwenclubs, ons kosters-echtpaar
Narda en Herman Schuurman, de jubileumorganisatie-commissie, de heer
Pieter Piest als vendu- en ceremoniemeester, de werkgroep Onderhoud Kerken bijgebouwen, de heer Sam Blom en zijn helpers voor het opzetten van de
foto- en documentententoonstelling en eenieder die zich ingezet heeft voor het
slagen van dit jubileumjaar heel hartelijk bedanken. Een jubileum dat mede
door de positieve inbreng en beïnvloeding van dominee Meijer een geweldige
respons heeft gehad en nog zal hebben voor onze NPB.
Namens het bestuur, G.J. Navis (voorzitter)
DE TIED
O, tied i-j bunt kort of heel wied
I-j drieft ons alle dagen,
Moar soms zit wi-j met ow in de mage.

De tied die duurt zo lang,
En soms maakt ze ons bang.
Onze moeders tellen al de tied,
Toen waren wi-j er nog niet.
Negen moand wachten is een lange storm,
Aj zit te wachten op zo'n worm.
De tied wordt al op genommen,
Meteen dat wi-j op de wereld kommen.
En dan begint de wedloop met de tied,
Moar dat weet dat kind nog niet.
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Tied veur de borste en een schone doek,
Doarnet maakt moeder de tied zoek.
't Wordt tied dat het kan lopen en goan,
Want het leven blif niet stille stoan.
En nauwelijks kan het kind tellen tot tien,
Of 't telt ok de tied, dat zul i-j moar zien.
Het telt hoe lange of het noar schole mot goan,
Veur dat het tussen de grote mensen kan staon.
Want dan begint pas de tied,
Dat i-j met telt als jongen of griet.
Eén ding steet als een poal boven water,
't Verstand kump vrog of soms wat later.
't Is de tied die alle wonden heelt,
Was het zo erg? Of heb i-j ow dat verbeeld?
En allemoal holle wi-j een wedloop met te tied,
Want op ons wachten dut dat niet.
De tied verzetten doet ze ok graag,
Veule mensen zit doarmet in de maag.
Want lange winter-oavenden is een ploag,
Woar, als i-j old bunt, zeker niet um vroagt.
Moar als i-j jong bunt, dan merk i-j dat niet,
Dan mot i-j woekeren met de tied.
Toch is het de tied die ons nemt te grazen,
Die dech, och arme, ach domme dwazen.
Nog effen en i-j bunt de dagen zat,
En veur veulle dingen heb i-j gin tied gehad.
Wat is toch de zin van ons bestoan.
Dat wi-j met de tied niet umme wet te goan.
De tied is iezersterk,
En onze tied is moar heel beperkt.
Want doar is een tied van kommen en goan,
Ok doarin blif de tied niet stille stoan.
Willie Semmelink-Leneman.
GEDICHT
Door is mien de veurige wekke iets geks aoverkommen
Jullie hebt door vast niks van vernommen
Beloof mien dat jullie 't niet wieter vertelt
Want dit mag niet in de krante worden vermeld
Ds. Meijer had een pries ewonnen bi-j de een of andere wazige kwis
Hier veur kreeg hi-j anebaoden een rondvlucht
baoven de gemeente Wisch
Alle bestuursleden van de N.P.B. plus het kostersechtpaar meugt met
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Dat gif een hele opschudding en dolle pret.
Gerard Navis wordt anesteld as piloot en mag de messiene bestuurn
De dominee mag um hier met helpen
en zo now en dan deur de kerosine ruurn
Mevrouw Meijer zei : " Jongens zo'j dat wel waogen "
Doe ut now niet, dat is um narigheid vraogen
Maor de beide heren waren zo uutgelaoten,
dat ze dachten, wi-j doet 't toch,
laot ze maor praoten.
Al gauw kondigen zich de eerste moeilukheden an, wat een pech
De moter wol niet starten dat was mien ok wat zeg
Wat ze ok probeerden ze kregen 't toestel niet aan de gange
Bennie ten Brinke kwam der bi-j met hamer en waterpomptange
Maor ok hi-j krieg um niet an de praot
Ze waren haost ten ende raod.
Gerrit Hobelman den an wat knöpkes zat te prutsen en moeren
Kreeg ut wel veur mekare en de moter kacheln op volle toeren
Ze mochten instappen en met wat gedruk en gesol
Raken 't toestel aardig vol.
Narda Schuurman die 't hele gedoe anezien had en 't maor niks vond
Zei : laot mien maor thuus ik stao liever met beide bene op de grond
Herman Schuurman kon der haost niet meer bi-j in en zei :
" laot mien maor hier "
Ik offer meen wel op en passe intussen wel op de koffie en 't bier
Mevrouw Meijer hef zich met fototoestel en al achter op de stat ezet
Zo hef ze een mooi aoverzicht en krig ze alles met
Oei as dat maor goed geet, zol 't vliegtuug niet gaon wippen
Maor zag ik Annie Kraan en Joke ten Brinke 't toestel uutglippen
Ze bunt heel gauw op de vleugels eklommen
En hebt hiermet een grote ramp veurkommen
Onder gezwaai van diegene die achter waan ebleven
Hef zich 't vliegtuug met völle gekraak van de grond verheven
Eerst richting Vennebulten dan Heelweg Oost en Heelweg West
Op enkele verkeersdrempels nao verliep 't gladjes en ging 't best
Baoven de Vennebulten ontdekt
Anjo Gussinklo een duuzendpoot den wat moeilijk wandelt
Ada Duitshof zeg stuur 'm maor naor
de Sinderenseweg dan wordt hi-j gratis behandeld
De rondvlucht baoven de gemeente Wisch nemt ze ruum en breed
Want de dominee wil graag wetten
hoe 't met zien schaopkes in Halle geet
Gerda ten Brinke en Dorien Schurink
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bunt an 't regelen in welke volgorde
ze mot springen at 'r wat mis geet
Ze springt as eersten en wacht de anderen op met een groot taofelkleed
Gerrit Breukelaar schudt zien wieze heufd en dech bunt ze now zo stoer
Of doet ze alsof en is 't maor bluf en bravoer
Intussen bunt ze Westendorp al veurbi-j en kump Terborg in zicht
't Vliegtuug schommelt zo now en dan onder 't zwaore gewicht
Ze vliegt now aover Silvolde en dan Bontebrugge
En via Sinderen komt ze bi-j 't beginpunt terugge
Wim Groot Nibbelink den wat stillekes in een huuksken zit
Kik wat witjes en vuult zich alles behalve fit
Hi-j is hemels bli-j dat 't endpunt zich meldt
En zeg : " gelukkig hier schrieft ze al weer Varsseveld "
Met een sierlijke bochte um de grote kerk wut de landing inezet
En dat vult um de drommel niet met
Met geroep van huu, huu, huu kum net veur
de deure van ut witte kerkjen 't toestel tot stilstand
En dat gaf mien een smak, hiervan schrok ik wakker
en dacht wat is ter an de hand
Toen ik mien de ogen uut had ewreven en de brille opezet
Kwam ik tut de ontdekking dat alles 'n dreum was,
ik lag in mien eigen bed.
VERSLAG 60+ CLUB
Op 10 november hield de 60+ Club haar maandelijkse bijeenkomst in "De
Eendracht". Na het gebruikelijke welkomstdrankje (koffie of thee) en de
opening door Janny Nijhof-Weggelaar, gaf mevr. Peppelman-ten Brinke
(roepnaam Rieky) voor een zeer geïnteresseerde groep van 30 personen een
uiteenzetting over het doel en de werkwijze van de "Meer Bewegen voor
Ouderen" (MbvO) afdeling Wisch in de gemeente Wisch. Rieky is MbvOleidster en als zodanig wist ze goed waar ze over praatte. Bekende gezegdes als
"Rust Roest" en "Arbeid Adelt" alsmede het gegeven , dat je van niets doen
ook moe wordt, zijn voldoende redenen om aan te geven dat meer soorten
bewegen voor ouderen veel voordelen heeft voor zowel de lichamelijke als
geestelijke gezondheid. De verschillende soorten bewegen bestaan o.a. uit
gymnastiek, volksdansen, stijldansen, zwemmen en yoga. Het uitgangspunt is
en blijft: ontspannen boven inspannen. Iedere oudere heeft, of krijgt te maken
met beperkingen. Daar moet men zich niet voor schamen, maar proberen zo
goed mogelijk om te gaan met die beperkingen, en de nodige of gewenste
bewegingen te oefenen. Wanneer dat gezamenlijk gebeurt is er ook nog het
grote voordeel dat de sociale contacten worden bevorderd. De diverse soorten
bewegingen beginnen in de regel met enkelvoudige oefeningen, daarna
gevolgd door een combinatie van oefeningen. De spieren worden dan soepel
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gehouden, de bloedcirculatie bevorderd, alsmede de levendigheid van de geest.
Een gezonde geest in een gezond lichaam is geen loze kreet.
Hersengymnastiek is en blijft ook nuttig! Het gesprokene werd nog eens
onderstreept door het vertonen van een paar video's vanaf 1960 tot heden.
Daarna werd de daad bij het woord gevoegd, d.w.z. alle aanwezigen gingen in
een grote kring gezamenlijk hand-, arm-, been- en voetbewegingen doen. Eerst
enkelvoudig en daarna gecombineerd. Vooral bij het laatste kwam er ook het
nodige "hersenwerk" aan te pas. Voor meerderen was het nodig om een jasje of
vestje uit te doen i.v.m. beperkingen van beweging of een overmaat aan
warmte. Was het nou ontspannen zonder inspannen, of van
beide wat? Al met al een zeer geslaagde middag. Een
enthousiaste en heldere presentatie met een aandachtig en
enthousiast gehoor. Aan het slot werd Rieky door Janny
bedankt voor het gebodene onder het genot van een aperitief
om de calorieën weer aan te vullen.
De oplossing van het beeldspel tijdens deze middag is:
“Doe wat recht is zonder je af te vragen wat het op zal
leveren”.
DE TERUGKEER VAN DE KONING,
een verslag van een toehoorder.
Op 12 november jongstleden hield de schrijver Ton van der Kroon een
boeiende lezing in de Eendracht met als onderwerp zijn boek “De Terugkeer
van de Koning”. Ton verhaalt daarin over zijn ontdekkingen en zijn ervaringen
bij het betreden van de innerlijke wereld, de wereld van de ziel.
In Groningen, waar Ton bedrijfskunde en theaterwetenschap studeerde, liep hij
tegen de grenzen van de wetenschap aan. Hij besloot zijn studies af te breken
voor een lange reis door Amerika. Op deze reis had Ton ontmoetingen met
bijzondere mensen. Deze mensen beïnvloedden zijn innerlijke zoektocht,
welke zoektocht meer en meer een zoektocht bleek met als hoofdthema “man
en mannelijkheid”.
Naar de ideeën van Ton zijn de overgangen van “jongen naar man” , maar ook
van “meisje naar vrouw” vergeten fases die een nadere
beschouwing behoeven. De wegen van mannen en vrouwen
zijn naar zijn opvatting wel gelijkwaardig maar niet gelijk.
Ton leerde dat bij het doorlopen van de verschillende fases
hulp kan komen uit een hoek waaruit je die het minste
verwacht, namelijk in de vorm van oude verhalen,
legenden, mythen, sagen, fabels en sprookjes.
Door de teksten van deze verhalen vaker te lezen lijkt het
alsof zich daarin oerpatronen bevinden die een speciale
betekenis hebben. Bij het leggen van een verband tussen de
dagelijkse gebeurtenissen die je meemaakt en deze
20
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oerpatronen, ontrolt de structuur van deze oerpatronen zich in de tijd. Vaak
onbeduidende gebeurtenissen, en ook keuzes die we elke dag maken, krijgen
daardoor betekenis.
“De Terugkeer van de Koning”, hetwelk ook gelezen kan worden als “De
terugkeer van de Koningin”, is zo’n oerthema. Het steeds terugkerende
oerthema is dat de Koning of de Koningin ziek is en genezing alleen kan
worden verkregen wanneer een held uit het Koninkrijk (vaak een zoon of
dochter van de Koning of de Koningin) op zoek gaat naar het levenswater en
dit vindt. Daarnaast moet de held op zoek gaan naar een zich in of buiten het
Koninkrijk bevindend monster om dit te verslaan en te doden. Wordt de held
bij zijn strijd met het monster verzwolgen, dan verrijst de held als door een
wonder opnieuw en kan hij het nog eens proberen. Bij de terugkomst van de
held in het Koninkrijk blijkt de Koning of de Koningin genezen!
Voor diegenen die de boeiende lezing hebben gemist: Tons boek “De terugkeer
van de koning” (met ISBN-nummer 90-202-8120-8) is opgenomen in de
Bibliotheek-Varsseveld.
M. van den Berg
VERSLAG VAN DE JUBILEUM GEMEENTEAVOND
op donderdag 19 november 1998
Mevr. Gerda ten Brinke opende deze avond met een hartelijk welkom voor alle
aanwezigen. Na wat mededelingen traden voor ons op Inek en Wiebe
Plantinga. Zij zongen veelal oude volksliedjes, ambachtsliedjes en feestliedjes.
Het begon o.a. met een Vlaams liedje, een spinneliedje, veel Ierse songs, een
Schevenings vissersliedje en nog vele andere. "Listen to the Ocean" van Nina
en Frederik werd ook ten gehore gebracht. "Daar was laatst een meisje loos" en
de "Klok van Arnemuiden" werden ook door veel aanwezigen herkend en zo
hier en daar zachtjes meegezongen. Nadat er in de pauze een verloting werd
gehouden werd er weer vrolijk verder gezongen met o.a. een jagersliedje en
een liedje uit Zweden "Wie kan er zeilen zonder wind ?". Ook een
schildersliedje werd gezongen, waarvan de tekst en muziek door Wiebe zelf is
gemaakt. Al met al een heel muzikale en voor de aanwezigen een gezellige
avond. Na afloop was er nog gelegenheid wat na te praten onder het genot van
een drankje en een hapje.
Gemeenteavondcommissie, heel erg bedankt!!!
Aleid Groot Nibbelink.
VERKEERDE JAS
Heeft iemand op onze Jubileumdag (1 november) misschien de verkeerde jas
meegenomen ? Het gaat om een lange donkergroene herenjas van het merk
"Boss". U kunt hierover contact opnemen met Narda en Herman Schuurman,
tel. (0315) 298381.
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BELANGRIJK
OM
TE
WETEN
COLOFON
Voorganger: Ds. A.M.J. Meijer. Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, & (0315)
24 20 80. Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg.
Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, & (0315) 24 23 68. Beheer kerk en
verenigingszalen: H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld
& (0315) 29 83 81. Verenigingszaal: "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, & (0315) 24 45
37. Administrateur: Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, & (0315)
24 14 08. Gironummer: N.P.B. Varsseveld 846569. Bankrekeningen: Postbank 846569,
Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265 De bankrekeningen
staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg.
Vrouwenclubs: Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, & (0315) 24 14
75. Voor II: Mw. Antje Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, & (0315) 61 73 82.
Verzorging "Eendracht": R. Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, &
(026) 334 64 80, na 18.00 uur: (0315) 29 85 59, e-mail: digirini@xs4all.nl
Verzendklaarmaken: Mw. Betsy Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN,
Westendorp, & (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers. Kopij
adressen: dhr. R. Luijmes, voorganger, of secretariaat (zie boven). Leiding
zondagschool: Els Kraan-Derks & (0315) 24 18 85, Erna Wolsink-Semmelink &
(0315) 29 87 18, Caroline Gesink-Lub & (0315) 24 39 83 en Engelien Veerbeek-te
Vruchte & (0315) 29 86 87. NPB-Koor secretariaat: Mw. J.G. Boezel-van Dam; &
(0315) 24 18 90. Organist: Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH Aalten &
(0543) 47 17 04.
Aan de lezers van de Eendracht die nog
geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:
Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze
geloofsgemeenschap omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het
zo zijn dat u weleens wat meer van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in
en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz. geloofgemeenschap" NPB, p/a
Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend ontvangt u dan een
korte overzichtelijke brochure.

Stuur mij geheel vrijblijvend informatie
over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.
Naam: _________________________________________
Adres: _________________________________________
Postcode:________Plaats:________________________
Telefoon:_______________________________________
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December 1998
Zondag

10.00 uur: 2e Adventsdienst, Ds. A.M.J. Meijer, thema "De droom houdt

Vrijdag

16.30 uur: weeksluiting in de Bettekmamp, Ds. A.M.J. Meijer.

Zondag

10.00 uur: 3e Adventsdienst,Ds A.M.J. Meijer, thema "Een prenatale

Zondag
20 december

10.00 uur KINDERKERSTDIENST, thema: "Met blijdschap geven wij
kennis." Aan deze dienst wordt meegewerkt door kinderen en leiding van
de zondagsschool. Tevens DOOPDIENST; wij mogen dopen Elsemiek
Hoekstra. Tijdens deze dienst is er peuter-oppas in de achterzaal. Na

Zondag

19.00 uur VOLKSKERSTZANG

Donderdag
24 december

19.30 uur: KERSTAVONDDIENST, Ds. A.M.J. Meijer, thema "In alle
eenvoud", bij 1 Joh.3:18. Aan deze dienst wordt meegewerkt door het
NPB-koor o.l.v. Dhr. B. Wennink. Tijdens deze dienst is er peuteroppas in

Vrijdag

10.00 uur: KERSTMORGENDIENST, Ds. A.M.J. Meijer, thema "De

Zondag

Geen dienst.

Donderdag
31 december

19.30 uur: OUDEJAARSDIENST door Ds. A.M.J. Meijer, thema "Wat
kan er naar de rommelmarkt", bij Matth. 13-46. Aan deze dienst wordt

Zondag
5 januari

Geen dienst.

Tenzij anders vermeld vinden onze diensten plaats
in onze kerk Doetinchemseweg 5 Varsseveld.

AUTODIENST
Zij, die de kerkdiensten of andere activiteiten van onze afdeling willen bezoeken, maar niet over
eigen vervoer beschikken kunnen zich hiervoor wenden tot: Voor Westendorp en Heelweg, Mw.
B. Chevalking-Wennink, Neylandstraat 14, 7054 CN Westendorp, & (0315) 29 82 23 en voor
Varsseveld-Sinderen (en verder) tot Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, W. de Zwijgerstraat 2,
Varsseveld, & (0315) 24 14 87. Deze dames verzorgen de coördinatie. Wil men van de
autodienst gebruik maken dan gaarne daarvan bericht vóór zaterdag 12.00 uur voorafgaande aan
de zondag waarop men naar de kerk wil.
CASSETTEDIENST
De heer B. Kraan & (0315) 24 18 85
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