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Voor alle activiteiten in dit blad geldt, dat het misschien 
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Voorwoord 

Goede voornemens 

Op het moment dat u dit leest is de eerste maand van het nieuwe jaar 

nagenoeg verstreken, februari haast begonnen, januari bijna voorbij. 

Goede voornemens misschien ook voorbij. Of een beetje bijgesteld. 

Of misschien wel helemaal niet gemaakt. 

Goede voornemens. In het ritueel van de Nieuwjaars begroeting komt 

ie soms langs, de opmerking: “En, heb je nog goede voornemens?” 

Misschien dat je je ooit wel hebt voorgenomen om vanaf 1 januari 

…….. niet meer te roken, minder alcohol te drinken, meer dit ….

….of toch eens dat ………. Vul het zelf maar in. Maar misschien dat 

je er in de loop van de jaren ook achter bent gekomen dat het niet 

lukt, de goede voornemens uit te voeren en waar te maken. Het lukt 

niet. Niet uit onwil, of omdat de voornemens onmogelijk zijn, maar 

de ingesleten patronen blijken sterker dan het voornemen om ze los te 

laten of het anders te gaan doen. En constateren dat je de belofte aan 

jezelf niet hebt kunnen vervullen leidde mogelijk tot chagrijn of krie-

geligheid en daarmee loste het goede voornemen op, want waarom 

zou je het jezelf moeilijk maken? Het goede voornemen verdween 

naar de achtergrond en kreeg een plek ergens diep weggestopt in het 

achterhoofd. Waar het nooit helemaal weg was tot in de aanloop naar 

1 januari opnieuw de vraag klinkt: ‘’En. Heb je nog goede voorne-

mens?”  

Zo houdt een mens zichzelf bezig. Elke keer, elke dag zijn er nieuwe 

‘uitdagingen’ om aan te gaan en dat hangt niet af van een moment als 

de jaarwisseling. Elke dag is een nieuw begin. Terwijl ik het schrijf 

klinkt dat een beetje als een tegeltjeswijsheid: elke dag is een nieuw 

begin, maar het is denk ik wel zo. Elke dag hopen we, nemen we ons 

’s ochtends voor en vragen we ons af wat de dag gaat brengen en wat 

ons aandeel daarin kan zijn. Maar elke dag zijn er ook dingen die ons 

overkomen, waar we geen grip op hebben en wel mee hebben te  
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maken, waar we wat mee moeten. Dan is het misschien net zo als met 

die goede voornemens, dat we onze voornemens die we voor die dag 

hadden, moeten laten varen, uitstellen, of er misschien wel helemaal 

van afzien. Omdat wat gebeurt zo ingrijpend is, zo ingrijpend dat alles 

verandert en opeens buiten ons om gaat. We hebben het niet meer in 

de hand en moeten het laten gebeuren om pas later weer de draad op te 

pakken en grip op de dingen te krijgen.  

Het loopt zoals het loopt, of ’t lup zoas ’t lup, zoals de Achterhoeker 

het zo nuchter kan formuleren, maar dat wil niet zeggen dat we ons 

overal zo maar bij neerleggen, omdat het nou eenmaal gaat zoals het 

gaat. Elk op onze eigen manier proberen we de dagen, de weken, de 

maanden in te vullen, mee te bewegen op dat wat de tijd ons brengt. 

We proberen ons leven vorm te geven, maar vooral ons leven zin te 

geven. Elke keer is er een nieuw begin en met alles wat was en is ge-

weest proberen we dat op te pakken, aan te gaan, dat nieuwe begin. 

Dat nieuwe jaar. 

Vaak moet ik denken aan wat Prediker heeft geschreven, lang geleden 

in het oude boek dat Bijbel heet. Prediker, die zo nuchter en relative-

rend lijkt, maar tegelijk aanvaardt en bovenal grenzeloos vertrouwt: 

Alles heeft zijn tijd. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd 

voor alles wat is onder de hemel. 

Hopen op vertrouwen, daaraan werken, het is een levenslang karwei. 

Misschien wel een altijddurend goed voornemen. 

 

Marchel Chevalking 
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Van de bestuurstafel 
 
Allereerst willen wij iedereen de beste wensen doen toekomen 
voor dit nieuwe jaar, 2022 alweer. Wat waren het toch vreemde ja-
ren, die afgelopen twee. Dicht, open, half open, oftewel half dicht. 
Iedere keer weer wikken en wegen wat wel en wat niet mag of/en 
kan. Ook heel lastig soms voor het bestuur. 
 
En op het moment dat deze Eendracht uitkomt, is er ‘s avonds weer 
een persconferentie. Dus de activiteiten die er in februari/maart zijn, 
laten we uitsluitend doorgaan als het mag en onder de dán geldende 
regels. Als u zekerheid wilt hebben kunt u het beste met een be-
stuurslid bellen of de website in de gaten houden. Daar kunnen we à 
la minute dingen aanpassen. Natuurlijk kunt u zich al wel opgeven 
voor een activiteit, zoals bijvoorbeeld  de lezingen die in deze Een-
dracht staan aangekondigd.  

Van de Penningmeester 
 
Via een bezoekdame ontvingen wij van een lid; € 50,- 
Waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank.. 
 
De collectes tijdens de kerstmorgenviering hebben het mooie bedrag 
van € 361,- opgeleverd.  
De helft ging naar nationaal fonds Kinderhulp, 
de andere helft naar het project van Engelien 
Veerbeek en Marjan Hengeveld voor Tinatin.  
(zie Eendracht januari) 
 
Ook hiervoor onze hartelijke dank! 
 
 

 

Op maandag 28 maart staat de ledenvergadering gepland.                      

Meer hierover in de volgende Eendracht 
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Overdenking bij oecumenische gebedsviering op 16     

januari jongstleden in de Laurentiuskerk.                             

Voorganger Nicoline Swen 

Op 16 januari was de oecumenische gebedsviering in de jaarlijkse 
'Week  van gebed voor Eenheid van Christenen'. Dit wordt wereldwijd 
gevierd. De oecumenische werkgroep in Varsseveld, waar Willy Nij-
hof ons vertegenwoordigt, organiseert deze vieringen waarin telkens 
een andere voorganger voorgaat. Dit jaar was het mijn beurt. 
Het raamwerk van de viering was dit jaar opgesteld door de christe-
nen uit het Midden-Oosten. Omdat veel Oosters-Orthodoxe christenen 
begin januari kerst vieren, had deze viering ook nog een kerst-thema 
(Licht in het duister) en lazen we het verhaal van de wijzen uit het 
oosten die aankomen bij de stal (Matt. 2:1-12). 
In de viering (die via kerkdienstgemist.nl nog terug te zien is) zorgde 
een zanggroep, met o.m. Gerrie Wisselink en Els Venneker, voor 
prachtige muziek! 
Hieronder de overdenking die ik uitsprak. Nicoline 
 
Ik weet niet hoe het bij u is, maar zo gezellig als ik het vind om in de-
cember het huis 'kersterig' te maken, samen met de kinderen de boom 
te versieren, lichtjes op te hangen en extra kaarsjes neer te zetten, zo 
goed voelt het ook altijd weer om begin januari alles weer op te rui-
men. Zo heb ik vorig weekend de kerstboom weer afgetuigd en alle 
spulletjes weer opgeborgen. Met nog wat nieuwe potjes hyacinten en 
een grote bos vroege tulpen op tafel was ik helemaal klaar voor het 
nieuwe jaar! 
En toen was daar deze dienst! En was kerst opeens weer een beetje 
terug. 
Want, zoals gezegd, het raamwerk werd voorbereid door christenen 
uit de Oosters-Orthodoxe kerken. Zij vieren kerst veelal niet op 25 
december, maar begin januari. Ongeveer 260 miljoen christenen vie-
ren dezelfde geboorte van hetzelfde kind maar op een ander moment 
dan wij gewend zijn. Waarvan wij denken dat het zo hoort! 
 

En is dat niet een prachtig symbool, een voorbeeld van waar het 
Kerstkind voor staat. Wat hij, in alles wat hij heeft gezegd en gedaan, 
steeds weer heeft laten zien: Het gaat niet om een dag, of om een da-
tum, om specifieke gebruiken of een bepaald ritueel. Het is niet ver-
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keerd om te doen, zeker niet, maar als andere mensen het anders 
doen, kan dat net zo goed! Want in de kern van de zaak gaat het er 
om wat je doet, veel meer dan hoe je het doet! 
 

Wij mensen hebben zo vaak de neiging om te zeggen: Als je erbij 
hoort, dan mag je meedoen! Jezus draait dat om: Je doet mee, dus 
hoor je erbij! Jij, herder, koning, tollenaar, hoer, soldaat, vrouw, 
..... Jij, vreemdeling. Je hoeft niet eerst lid te worden of examen te 
doen, doe maar mee! Je hoort erbij! 
 

En dat blijkt al uit de verhalen van zijn geboorte en eerste dagen: 
Wie zich geroepen voelt, door engelen in de nacht, door een stem 
in zijn hart, is welkom. Wie hem zoekt, in de sterren, in het onbe-
kende, is welkom. Wie op weg gaat, te voet, per kameel, is wel-
kom! En zo verschijnen daar bij de stal mensen zo verschillend als 
maar zijn kan, zo verschillend als ..... wij (christenen en mensen 
wereldwijd)! En ze zijn welkom om binnen te komen! Ze horen 
erbij! 
 

De lezing van vandaag vertelt het verhaal van de wijzen uit het 
Oosten. 
Magiers, wijzen, koningen, in de geschiedenis hebben ze verschil-
lende aanduidingen gekregen. Duidelijk is dat het wel-
ontwikkelde mensen zijn. 
Ze komen van ver. Uit verre streken, met andere gewoonten en 
gebruiken. Ze zien er anders uit. 
En ze zijn welkom in de stal. Ze horen erbij! 
 

En wat zo mooi is aan deze wijzen; het zijn mensen met kennis en 
kunde. Ontwikkelde mensen, geleerden. En toch is er in hun leven 
plaats gebleven voor het mysterie, voor het wonder, voor het on-
verklaarbare! 
Ze hebben een ster zien opgaan. Een onbekende ster, uitnodigend 
aan de donkere hemel. Het heeft iets in hen wakker geroepen, een 
verlangen. Ze zijn gegaan! 
Met een open hart en een open geest voor wat zij zouden vinden, 
daar in dat onbekende! En ze brachten geschenken mee, om eer te 
brengen aan wie hen bij vertrek nog vreemd was! 
 

De verhalen in de bijbel zijn de verhalen van de wereld, maar ver-
tellen ook vaak van het proces dat zich in een mens kan voltrek-
ken. Ook in ons schuilen herders, koningen en wijzen. 
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Herders, overlevers in een harde wereld, die hen vaak niet goed 
gezind is. Maar die zich telkens weer ontfermen over wat kwetsbaar 
is: een lam, een kind. Levend in en met de natuur, waar ze (nog 
steeds) door geraakt kunnen worden, al zie je dat er aan de buiten-
kant lang niet altijd aan af! 
 

Koningen, als Herodes, zo bang om wat ze kunnen verliezen. Is dat 
niet vaak de grond van onze angst? Voor vreemdelingen, voor vluch-
telingen, voor het onbekende. Bang om wat ze ons af zouden kunnen 
nemen; onze tradities, welvaart, cultuur, de (vermeende) zekerheid 
van ons bestaan. 
 

En wijzen. Open en levend vanuit hun verlangen. Staan wij open 
voor het onbekende? En misschien is het in ons leven geen ster aan 
de nachtelijke hemel die ons roept, maar heeft het een heel andere 
vorm. Durven wij te antwoorden op wat zich roert in ons hart? Dur-
ven wij te vertrouwen op iets dat zo nieuw is en anders dan mis-
schien gehoopt of gedacht? Het leven gaat vaak zo anders dan ver-
wacht. Durven wij ons over te geven aan het leven, aan God? Die 
werkt via onvermoede wegen. Staan wij daarvoor open? 
De wijzen kregen in een droom te horen dat hun terugreis via een 
andere weg zou moeten gaan dan hoe zij gekomen waren. 
En dat is een cruciale zin! Kennelijk is er niet maar een (1) route om 
Thuis te komen ('Thuis' met een hoofdletter), zoals er ook vele we-
gen naar Bethlehem gingen en gaan. Ook in ons leven kan er een 
moment komen dat we voelen dat we een andere route willen kiezen, 
een andere weg, een andere kerk, andere rituelen. Voel je vrij! Durf 
te vertrouwen dat onder en achter al die verschillen dezelfde God zit. 
 

En dan kan het gebeuren dat de ene kerst viert op 25 december en de 
ander in januari. En (ik mag dit toch graag nog wat breder trekken!) 
een derde viert alleen maar kerst voor de gezelligheid, of helemaal 
niet omdat hij (of zij) God 'Allah' noemt. Het maakt niet uit! Want 
het kind van het Licht heet iedereen welkom die in zijn leven het 
Licht zoekt en vraagt ons daarvan te getuigen in het leven van iedere 
dag. 
 

Kies je eigen wegen, kies je eigen woorden! 
Zie in ieder ander, vriend of vreemdeling, een mens zoals jijzelf! 
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Ga zo dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden, 
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, 
 

Ga en vertrouw op de Geest die je van angst zal bevrijden.             
Ga zo dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.                        
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.                                     
Dan, onder het gaan, zul je de ander zien staan                                      
en overschrijd je je grenzen. 

Ga zo dan op weg en schudt af al je twijfels en zorgen.                             
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.                             
Houd op het licht altijd je ogen gericht.                                                       
Dat zal je Kracht zijn voor morgen, 

 

Moge het zo zijn! 
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Terwijl de poster-collage gemaakt werd, lazen we dit      
gedicht: 

 

 

Als ieder mens eens herder wilde zijn 
voor buur en vreemdeling 
voor broer en kameraad 

Als ieder mens eens engel wilde zijn 
op school en op het werk 
of zo maar op straat 

Als ieder mens eens ster zou willen zijn 
een lichtpunt op de weg 
van liefde en van haat 

Als ieder mens eens herberg zou willen zijn 
bij nacht en duisternis 
voor al wat eenzaam dwaalt 

Dan werd een oud verhaal, 
een evangelie, eindelijk weer vertaald 
naar mensen toe 

Een herder en een engel 
een herberg en een ster 
de wereld weer bewoonbaar 
de vrede minder ver 

- Zuster Augusta 
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                         Activiteiten I 

 Lezing door Peter Samwel 

  Enkel het Ene 

Binnen religie en spiritualiteit bestaat een spanningsveld tussen het 
traditionele christendom aan de ene kant en de ontwikkelingen binnen 
de moderne spiritualiteit in Nederland aan de andere kant. Weten-
schappelijk opgeleide theologen en andere professionele godsdiensti-
ge werkers tonen doorgaans weinig affiniteit met de vele buitenkerke-
lijke spirituele ontwikkelingen, zienswijzen en activiteiten die onze 
tijd op dit moment kenmerken. Net zo lijkt de eigentijdse spiritualiteit 
het kerkenwerk al bij voorbaat als ouderwets of niet meer ter zake 
doende te hebben afgeschreven. Dit is te gemakkelijk en onverstan-
dig. Het getuigt namelijk niet van wijsheid door of onze traditie zo-
maar terzijde te schuiven dan wel niet bereid te zijn zich te openen 
voor nieuwe, geestelijke ontwikkelingen. Hoe zou het zijn als hier 
alle knowhow door professionals verenigd zou worden, de tegenstel-
lingen zouden worden opgeheven, en de spirituele moderniteit, vanuit 
verschuldigde eerbied, haar fundament vindt binnen ons religieuze 
culturele erfgoed, en dat dit spirituele gedachtegoed op haar beurt als 
vanzelfsprekend wordt omarmd vanuit het perspectief van voort-
schrijdende geestelijke ontwikkelingen, diepere inzichten en een 
groeiend menselijk bewustzijn? 
 

 
Peter Samwel (1953) brengt in zijn nieuwste boek                            
‘Enkel het Ene’ de tegendelen samen. Hij verbindt de 
symbooltaal van Tarotbeelden met het gesproken 
woord van bestaande christelijke teksten en verenigt 
zo het ‘mannelijke’ woord met het ‘vrouwelijke’ 
beeld, het traditioneel bepalende met het eigentijds 
vernieuwende. Voor Peter is het geestelijke- en   

spirituele  werk, zijn levenswerk. Zijn werk wil een bijdrage zijn om 
een leven binnen de dualiteit vorm te geven vanuit  heelheid en een-
heid, kortom vanuit de non-dualiteit. 
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Wanneer : Zondag 6 februari                                                                      

Waar  : ‘t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld 

Aanvang   10.30 uur (lezing duurt tot ongeveer 12.30 uur                  

Entree : € 10,- inclusief koffie/thee                                               

Aanmelden : Els Hermsen: 06 101 235 93 of                                          

   email: hermsenels@gmail.com 

De op dat moment geldende coronaregels worden gehanteerd. 

                     Vooraankondiging 

        Gedichtenmiddag 

    Dichterscollectief Warrig & Wilma Pastors 

Op zondagmiddag 6 maart treden Barbara, Henk, Joop 
en Mark, de spraakmakers van het dichterscollectief Warrig, samen 
met Wilma Pastors, op in onze Witte Kerk. De taal in de breedste zin 
van het woord is die middag het onderwerp. Zangeres Wilma Pastors 
trad al eerder op voor onze geloofsgemeenschap en brengt met gitaar 
een breed scala aan liedjes ten gehore. Deze wisselen af met de taal-
vondsten van Barbara Pavinatie, Joop Koopmanschap, Mark Ebbers 
en ons lid Henk Beunk. Poëzie is daarin belangrijk, maar ook per-
soonlijke ontboezemingen en samenspraken komen aan bod. Het be-
looft een inspirerende muzikale en taalkundige middag te worden met 
veel afwisseling. 

Wanneer : Zondag 6 maart                                                                             

Waar  : ‘t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld                                                 

Aanvang : 15.00 uur.                                                                              

Kerk open : 14.30 uur                                                                             

Entree :  € 10,- inclusief koffie/thee                                                

Aanmelden : Els Hermsen: 06 101 235 93                                         

of email : hermsenels@gmail.com                                                   

De op dat moment geldende coronaregels worden gehanteerd. 
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                      Activiteiten II 

                           60+Club 

      Veiling Meister’ Jan Breukelaar 

 

 

Op 8 februari komt Jan Breukelaar naar ons toe. Beter bekend als 

‘Veiling Meister’. Hij brengt allerlei attributen mee van vroeger.                              

En, er wordt een ‘olde grei” kwis  gedaan.    

Dus nostalgie van de bovenste plank.  

Wanneer : dinsdag 8 februari                                                              

Waar  : Zaal de Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld 

Aanvang : 14.30 uur                                                                          

Zaal open : 14.00 uur 

Vrij entree, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

De op dat moment geldende coronaregels worden gehanteerd. 
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                  Activiteiten III 

                       Meditatie 

 

Het thema dat momenteel speelt is het bereiken van eenheid met en in 

jezelf. Eenheid van het vrouwelijk en mannelijk aspect in jezelf.                   

Al eeuwenlang heeft het mannelijk aspect in de mens de overhand. 

Dat brengt de patriarchale maatschappij met zich mee.                                         

De tijd is rijp om nu het vrouwelijk aspect in jezelf te ontwikkelen. 

Tot het even sterk in je is gegroeid, zodat het gelijkwaardig is aan het 

mannelijk aspect in je. Binnen geleide meditaties wordt dit bereikt.                    

We zijn op weg. Op weg naar een helere mens. De pijnappelklier ont-

wikkelen we. Daardoor worden de verbindingen met en de inzichten 

in onze geestelijke vermogens verruimd.                                                       

Laat je verrassen. 

 

Wanneer : 18 februari                                                                        

Waar  : Voorportaal ‘t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5            

   Varsseveld                                                                          

Aanvang : 20.00 uur                                                                              

Kerk open : 19.30 uur                                                                                 

Entree : Vrijwillige bijdrage                                                          

Opgave bij : Riemke: 0315-32 91 07                                                        

   of email: riemkedeboer@hetnet.nl 
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                    Activiteiten/mededeling 

 

In februari zal er geen optreden zijn van Vrij en Zo.                                 

Dit, in verband met de coronaregels op dit moment.                                    

Wel hoopt het team 4 maart weer een optreden te kunnen verzorgen 

met o.a. Gerrit Hiddink. (zie hieronder) 

Vrijdagavond 4 maart treedt “Carmelita” op in het Witte Kerkje in 

Varsseveld. Het belooft weer een heerlijk optreden te worden met 

veel bekende, maar ook wat minder bekende nummers. Deze avond 

wordt het trio aangevuld met gastmuzikant Jurgen van der Sluis op 

contrabas.  

22 Februari komt de Eendracht van Maart uit met meer informatie       

over dit gezelschap en hun muziek, 

 

Tevens worden voor die avond de vrijwilligers uitgenodigd ! 

 

 

 

            4 maart Vrijwilligersavond.  

Houd u er alvast rekening mee?! 

                                      Fijn om elkaar dan weer                   

                                             eens te zien 
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‘    Mantelzorgviering in Oude IJsselstreek                                              

                   Thema Niet Alleen’ 

 

Op 13 februari 2022 organiseert de Raad van Kerken  Oude IJssel-

streek een ‘mantelzorgviering’. Deze viering is speciaal voor mensen 

die met mantelzorg te maken hebben. Zij die mantelzorg ontvangen en 

zij die mantelzorg geven. De dienst is oorspronkelijk gepland in de 

kerk te Varsseveld. Het ziet er echter naar uit dat i.v.m. corona dan 

nog geen grote groepen bij elkaar mogen komen. We bereiden ons er-

op voor dat deelname alleen digitaal via de computer mogelijk zal 

zijn. Daartoe willen we mantelzorgers persoonlijk uitnodigen. Het is 

niet makkelijk aan adressen te komen van deze mensen van goede wil 

i.v.m. privacy bescherming. Toch vragen wij u ons te informeren over 

mantelzorgers. Eenmalig kunnen de door u toegezonden adressen 

worden gebruikt voor het zenden van een uitnodiging. Stuurt u als u 

een mantelzorger kent, of zelf mantelzorger bent, a.u.b. zijn/haar naam 

en adres naar liesvisscher@live.nl Zo kunnen we via een        

livestream toch met elkaar in verbinding zijn. Alvast veel dank voor  

het toezenden van adressen! 

 

Mededeling betreffende Tinatin: 

Bij de kerstviering werd gecollecteerd voor Tinatin, voor de behande-
ling van een tumor in haar neus. Nu al kan Engelien Veerbeek ons 
melden dat Tinatin 2x vier dagen chemobehandeling heeft gekregen 
en immunotherapie. Zij voelt zich beter! Er wacht haar nog zo'n be-
handeling en daarna nog eventueel een operatie. Laten wij hopen dat 
de behandeling goed aanslaat!  
 
Nicoline 
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Februari is de maand waarin Valentijnsdag valt.                            

Wij ontvingen dit gedicht over de liefde; kostbare liefde! 

 

SAMEN 
 
Een heel oud echtpaar ging naar bed 
Op 't kastje twee bekers met hun tanden 
Vol liefde keek de man naar zijn vrouw 
En streelde haar rimpelige handen 
 
Hij zei: al meer dan vijftig jaar 
Zijn wij gelukkig meid 
Geloof me als ik zeg 
Ik wil je voor een miljoen niet kwijt 
 
Dat weet ik jongen, zei de vrouw 
Ook jij bent niet te koop 
Ook niet voor twee miljoen 
En dat is een hele hoop! 
 
Ze lagen daar te samen 
Op de rand van hun leven 
Twee mensen die elkaar 
Zoveel hebben gegeven 
 
Ze zeiden: welterusten hoor 
Hij gaf haar toen een zoen 
Zij fluisterde: de deur is toch wel op slot? 
Want hier ligt voor drie miljoen! 
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Heb je even tijd? 

Ga dan maar op reis…….. 

Op reis gaan 

Voor de een geen plek om even stil te staan of om te schuilen. 

Geen rustplaats; een innerlijke drang om altijd voort te gaan. 

Door drukte opgejaagd en gedreven om vooraan te staan. 

Van binnen klinkt een roep om opnieuw te beginnen en na te den-

ken, wie ben ik. 

Een ander alleen en eenzaam, onopgemerkt en opgesloten in de ei-

gen wereld, met moeite het hoofd boven water houdend, een       

drenkeling. 

Geen mensen, die het bemerken, geen streling of een groet, 

niet even omziend, stilstaan en die ander sterken. 

In het diepste ik, een sluimerend verlangen naar rust en stilte. 

Wie ben ik? 

Zoekend naar de bron om jezelf te zijn met eigen talenten, 

en op zoek naar het pad van eenvoud en verstilling. 

Inlevend vermogen en woorden laten glanzen, een ontdekkingsreis. 

Weg van gejakker, gejaag en belangrijk zijn. 

Het licht van liefde, geloof en hoop laten binnenstromen, 

heel dichtbij, in het hart, een nieuw begin, het paradijs. 

Ontwaken uit een wereld van schone schijn. 

Een plek gevonden om jezelf te zijn en oog te hebben voor een     

ander. 

Het regent, druppels, glanzende tranen op het gelaat. 

Een windvlaag gaat voorbij, dag lieve mens, ga maar op reis. 

 

                              Jan Schoneveld. 
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19 november 2021 

Grote  

schoonmaak en  

inpakken  

adventskalender 

 

 
 

 

Er werd hard 

gewerkt en het 

was heel      

gezellig! 
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Een kort verhaal 

Een kleine jongen kwam met zijn moeder langs een grote kathedraal. 
Hij keek omhoog en zei: “Kijk mama, die grote ramen zijn toch heel 
erg vies, die zien er echt niet zo mooi uit!” 
Waarop de moeder hem meenam naar binnen. Daar waren de ramen 
die er van buiten grijs en vies uitzagen, opeens stralend licht in de 
prachtigste kleuren. 
De jongen was verbaasd en keek zijn ogen uit. Boven het altaar was 
een bijzonder mooi raam met veel heilige figuren. En door één figuur 
scheen net de zon, zodat die helder stralend oplichtte. 
“Mama, wie is dat?” wilde de jongen weten. 
Z’n moeder antwoordde: “Dat is een heilige, de heilige Franciscus.” 
De jongen onthield dat goed. 
Een paar dagen later vroeg de onderwijzer in school aan zijn leer-
lingen: “Wie kan mij zeggen wat een heilige is?” 
Grote stilte in de klas. 
Alleen de kleine jongen stak zijn vinger op en zei:                            
“Ik weet het, een heilige is een mens waar de zon doorheen schijnt!” 
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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 Varsseveld 

        (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 

Lezingen :            Mevr. E. Hermsen, 06 101 235 93, hermsenels@gmail.com 

Samensteller ‘Eendracht’: Mevr. E.G. Venneker 

         

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht: 

                     Voor de Eendracht van  maart: 14 februari 

         Voor de Eendracht van  april  :  14 maart 

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       
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Zondag 
6 februari 

10.30 u. Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting 
Lezing: dhr. Peter Samwel 
‘Enkel het ene’ 

   

Zondag 
13 februari 

10.00 u. Viering 
Voorganger: Dhr. H. le Grand 
Autodienst: mw. W. Nijhof, tel. 0315 24  12 06 

   

Zondag 
27 februari 

10.00 u. Viering 
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer 
Autodienst: mw. J.Veldhorst, tel. 0315 24 33 37 

   

Zondag 
6 maart 

15.00 u. Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting 
Dichterscollectief Warrig en Wilma Pastors 

   

Zondag 
13 maart 

10.00 u. Viering 
Voorganger: Mw. N. Swen-Fischer 
Autodienst: Mw. I. ter Maat, tel. 06 221 031 70 

   

Zondag 
27 maart 

10.00 u. Viering 
Voorganger: Dhr. M. Chevalking 
Autodienst: Mw. W. Mateman, tel. 0315 24 33 61 

   

  Alles onder voorbehoud i.v.m Covid 




