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PUBERS, LEUK OF LASTIG;
COOL OF KOEL?
Vorige week had ik, in verband met haar verjaardag, een goede bekende van me uit Voorburg aan de lijn. Ondanks haar negenenzestig
levenjaren werkt zij nog steeds enkele dagen
per week op de administratie van een VMBOschool, waar ook ik enige tijd godsdienstles
heb gegeven. Daardoor kwam het gesprek op
een gegeven ogenblik ook op die school en vertelde zij mij over de huidige gang van zaken aldaar. Ze zei: “Het is een heel ander soort school
geworden als in de tijd dat jij hier les gaf. Er hangt een heel andere sfeer
dan vroeger en de mentaliteit van de leerlingen is niet te vergelijken met
die van toen. We hebben inmiddels een veiligheidsagent in vaste dienst
en ik hang bijna dagelijks aan de telefoon voor gesprekken met de politie of de maatschappelijke dienst. Het is geen lolletje meer om bij deze
generatie schooljeugd voor de klas te staan en ze nog iets bij te brengen,” aldus mijn vriendin.
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Uiteraard zullen in de scholen in de Achterhoek de problemen niet van
dusdanig ernstige aard zijn als in de grote stad, maar ook hier signaleer
ik een groeiende kloof tussen de leefwereld van de ouderen en de jongeren. Een kloof is er altijd geweest, maar ze tekent zich nu scherper af
dan ooit.
De beroemde Amerikaanse schrijver Mark Twain zei meer dan honderd
jaar geleden al:
“Toen ik veertien was, wisten mijn ouders niets. Toen ik
eenentwintig was, was ik verbaasd over wat de oudjes de
laatste zeven jaar bijgeleerd hadden”.
Zo rond het begin van de puberteit zien we een proces van vervreemding of zelfs verwijdering optreden. Die verwijdering begint vaak geleidelijk, zodat noch ouder noch kind lange tijd in de gaten heeft wat er
precies gebeurt. Dit heeft alles te maken met het zoeken naar eigen
identiteit, dat eigen is aan de ontwikkelingsfase waar de adolescent zich
in bevindt. ‘Te groot voor servet en nog te klein voor tafellaken’, is een
hierbij passende uitdrukking. De jongere beseft dit en juist hierdoor
leidt dit tot gevoelens van opstandigheid. Hij of zij moet leren inzien
dat hij of zij mag zijn wie hij of zij is en daar de verdere persoonlijkheidsvorming op baseren en afstand gaan nemen van wat ‘de groep’
vindt.
René Diekstra geeft in zijn boek ‘Als het leven pijn doet’, hiervoor een
passende gelijkenis.
Het verhaal van de kleine golf
Er was eens een kleine golf die diep ongelukkig was. “Ik voel me zo ellendig”, klaagde hij. “De anderen golven zijn groot en sterk en ik ben
klein en zwak.
Waarom is het leven zo oneerlijk?
Een grote golf die toevallig voorbijkwam en de kleine golf hoorde klagen, besloot even te stoppen. “Jij denkt zo”, zei de grote golf, “omdat je
je eigen wezen niet helder voor ogen ziet. Jij denkt dat je een golf bent
en je denkt dat je slecht af bent. In werkelijkheid ben je geen van beide”.
“Wat!?” riep de kleine golf verbaasd uit. “Ben ik geen golf? Maar het
is toch duidelijk, ik ben een golf! Ik heb hier mijn golftop, zie je?
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En hier is mijn golfslag, hoe klein die ook is. Hoe kun je nou beweren
dat ik geen golf ben?”
De grote golf antwoordde “Dat ding dat jij golf noemt, is alleen maar
een tijdelijke vorm die jij voor een korte tijd heb aangenomen.
In wezen ben je water! Probeer dat eens goed tot je door te laten dringen. Als je dat lukt heb je niet langer een probleem met het feit dat je
een tijdje een golf bent”.
“Maar als ik water ben, wat ben jij dan?” vroeg de kleine golf.
“Ik ben ook water”, antwoordde de grote golf. Ik heb voor korte tijd de
vorm van een golf die wat groter is dan die van jou, maar dat doet niets
af van wat ik in wezen ben – water! Ik ben jij en jij bent mij. Wij zijn
beiden deel van hetzelfde grote geheel”.
Door de overrompelende hoeveelheid informatie die de jongelui tegenwoordig over zich heen krijgen uitgestort via de media, de websites en
door onderlinge (telefonische) communicatie alsmede de individualisering van onze samenleving is voor hen het proces van persoonlijkheidvorming aanzienlijk zwaarder dan voorheen. Bovendien heeft zich bij
de jeugd een geheel eigen sub-cultuur gevormd, waarvan de ouderen
nauwelijks weet hebben. Vooral gezien dit laatste is het nuttig voor iedereen die op enigerlei wijze met de opgroeiende jeugd te maken heeft,
kennis te nemen van het denkwereldje van de pubers.
De heer Bart van Campen, docent te Doetinchem, heeft zich daarin verdiept. We hebben hem bereid gevonden over zijn bevindingen te komen
vertellen. Donderdagavond 19 januari om 20.00 uur in de grote zaal van
de Eendracht.
A.M.J. Meijer

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis was de afgelopen maand opgenomen, maar
is thans weer thuis: mw J. Hengefeld-Maatkamp. Op dit moment (9 jan)
verblijven nog aldaar: mw H.E. de Roo-Berkhoff, mw D. Gesink en hr
J.W. te Beest.
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In het Beatrixziekenhuis te Winterswijk was opgenomen, maar is ook
weer thuis hr D.W.R. Reimes.
In ‘Den Ooiman’ in Doetinchem (afd. Mimosa) verblijft mw D. Radstake-Gemmink. In St. Antonia te Terborg verblijft: hr G.J. Weikamp.

VERANTWOORDING GIFTEN
Van mw. N.N. mocht ik de afgelopen maand € 10,-- en van hr. en mw
R eveneens € 10,-Ontvangen giften via bezoekdames van N.N. € 15,- en van N.N. € 20,-.
Voor deze schenkingen onze hartelijke dank.

ONZE GELUKWENSEN NAAR:
Frank, Natasja en Milan ten Brinke vanwege de geboorte van hun zoon
en broertje ‘STIJN’, op 21 november 2005. Ze zijn er dolblij en gelukkig mee en schreven op het geboortekaartje de leuke opmerking: “Milan
kan het kattenkwaad alleen niet meer aan, nu heeft hij een broertje om
hem bij te staan!” (Beerninkkampstraat 6, 7054 BC Westendorp, tel.:
345300)

EN NAAR:
Bauke Hesselink, Wilbert en Rick Evers, vanwege de geboorte van hun
dochter en zusje ‘SABINE.’ Zij zag het levenslicht op 13 december
2005. Op het geboortekaartje stond de uitspraak van haar broertje Rick
die hij waarschijnlijk deed toen hij zijn zusje voor het eerst zag: “Wat is
ze lief, wat is ze mooi, wat is ze klein. Mijn sussie!!!” (Oude Doetinchemseweg 81, 7038 EJ Zeddam, tel.: 0314-652787)
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NIEUWJAARSWENSEN UIT HET BUITENLAND
Uit Hollingstedt mocht ik van diverse mensen kerst/nieuwjaarskaarten
ontvangen met het verzoek deze wensen ook aan alle bekenden uit
Varsseveld over te brengen. Het betreft hier o.a. de families Knutsen,
Kiene, Mees en Gramlow. Ook ontving ik de beste wensen uit Roemenië van Ds Aron Török.

BIJ DE DIENSTEN VAN JANUARI
BEZINNEN EN BIDDEN VOOR MEER EENHEID
Uw zeer bijzondere aandacht vraag ik voor de
oecumenische diensten op zondag 15 januari.
Het is dan de zondag voor de eenheid van de
Christenen. Er vinden die zondag gelijktijdig
twee oecumenische diensten plaats in Varsseveld
en Sinderen
In de Keurhorst kerk in Sinderen, (Sinderenseweg 61) aanvang 10.00
uur, voorganger Ds. P. Schoneveld m.m.v. het koor ‘de Vriendenkring’
uit Sinderen, o.l.v. de heer B. Blok.
In het Laurentiushuis, Oranjestraat, ook aanvang 10.00 uur, voorganger
Ds. K. Datema, m.m.v. het koor ‘Encore’ o.l.v. de heer Gerrit ter Lindert.
Het thema van beide diensten luidt: "Als twee of drie in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden". Dit thema is de keuze van een oecumenische groep uit Dublin (Noord-Ierland), die ook voor de samenstelling van de liturgie verantwoordelijk is. Ierland kennen we als een land
met een lange pijnlijke geschiedenis, waarin hele gemeenschappen uit
elkaar zijn geslagen en veel leed veroorzaakt is. Toch kwamen er steeds
weer kleine en grote groepen christenen van Protestantse en Rooms Katholieke origine bijeen die Gods troostrijke aanwezigheid beleden en
werkten aan verzoening.
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5

De collecte in de diensten is voor de inrichting van een stiltecentrum in
het nieuwe complex van ‘den Es’. Mocht u onverhoopt deze diensten
niet kunnen bijwonen, maar toch een bijdrage willen leveren voor dit
stiltecentrum, dan kunt u uw gift overmaken op de bankrekening van de
Oecumenische Werkgroep Varsseveld: 36.48.17.755
Zondag 22 januari wil ik het met u even hebben over de vraag of de
ogenschijnlijke afnemende belangstelling voor het geloof zich doorzet
of dat we mogen hopen op een opleving?
Zondag 29 januari wil ik met u weer eens even nadenken over de verantwoordelijkheid die de ‘vrijheid’ ons oplegt.
Zondag 5 februari is er in het tijdelijk onderkomen van ‘den Es’’ weer
een dienst onder onze verantwoordelijkheid. De overdenking gaat dan
over de wijsheid van kinderen.
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Met veel plezier vertel ik altijd het verhaal van de sprekende ezel van
de priester Bileam.
Tijdens het verhaal vroeg ik terloops: ”Hebben jullie wel eens van een
sprekende ezel gehoord?”
“Nee,” zei Marc Breuer, “maar wel van een ezel waar chocolade muntjes uit zijn achterste komen!”
EEN PERSOONLIJK WOORD VAN GROTE DANK
Aan de leden van de Zondagsschoolcommissie - de stille werkers - die
zich, evenals voorgaande jaren, weer zo geweldig hebben ingezet ben ik
grote dank verschuldigd. Het is te veel om op te noemen wat deze mensen allemaal aan werk op de achtergrond verzetten bij de versiering van
de kerk en de zalen en de voorbereidingen bij de kerstviering van de
zondagsschool.
En ook een woord van dank aan alle kinderen en de leiding van de zondagsschool voor de hartverwarmende Kerstviering van de zondagsschool in de kerk.
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Ons koor zong o.l.v. de heer Benny Wennink tijdens de kerstavonddienst weer de sterren van de hemel.

EEN KLEINE AANSPORING
Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een
warm hart toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om u even
aan te melden als lid. Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secretariaat is voldoende.

TENSLOTTE
Het was fijn dat velen uwer met de diensten rond kerstmis weer in de
kerk waren. Vooral de kinderkerstdienst was, verhoudingsgewijs, erg
goed bezocht. Nog fijner zou het zijn indien u ook door het jaar heen op
een zondagmorgen ons kerkje zou weten te vinden. Het is gewoon een
kwestie van er weer een goede gewoonte van te maken. Ik besteed alle
aandacht aan de overdenkingen en de liturgie, in de hoop dat het bijwonen van een dienst voor iedereen een verfrissing is.
Mag ik op u rekenen?
In mijn dagboek trof ik een kort gedichtje aan dat ik u voor het komende jaar mee wil geven:

Wat je niet weggooit, dat zijn de tijden,
Momenten van vreugde maar soms ook van lijden,
Een stuk van je leven, dat gooi je niet stuk!
met een hartelijke groet,
A.M.J. Meijer
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BERICHTEN VAN DE
BESTUURSTAFEL
Bestuur en voorganger wensen u een
gezegend 2006.
Onze geloofsgemeenschap is zeer grote dank verschuldigd aan mevrouw Gerda ten Brinke-Kuiperij die maar liefst achtendertig jaar, namens onze geloofsgemeenschap zitting heeft gehad in het comité dat ieder jaar de ‘Volkskerstzang’ in de van Pallandthal organiseerde. Zij
heeft dit altijd met veel inzet gedaan en er mede toe bijgedragen dat aan
deze altijd zeer geslaagde bijeenkomst het vrijzinnige element niet ontbrak. Dit jaar deed zij het voor het laatst, maar zij heeft voor een waardige opvolgster gezorgd in de persoon van Joke Veldhorst.
De heer B. Kraan, de beheerder van de kerk en de verenigingszalen,
verblijft samen met zijn vrouw vanaf 23 januari a.s. voor vakantie en
familiebezoek voor vijf weken in Nieuw-Zeeland.
Enkele bestuursleden hebben zich bereid verklaard om vanaf die datum
zijn werkzaamheden waar te nemen. Mocht u vragen of mededelingen
hebben waarvoor u normaal de heer B. Kraan zou benaderen, kunt u
contact opnemen met het secretariaat, mw W. Nijhof-Groen. (tel 0315241206) Zij beschikt over de taakverdeling en kan u in contact brengen
met het bestuurslid die de betreffende taak van de heer Kraan tijdelijk
zal vervullen.

60+CLUB
Graag nodigen wij u uit voor een "olderwetse ni'joarsvisite" met daarbij
natuurlijk koffie/thee en wat d'r bij op dinsdag 10 januari 2006 in de
Eendracht. Natuurlijk zal ook het hapje en drankje deze middag niet
ontbreken. We proberen er met elkaar weer een gezellige middag van te
maken en misschien hebben we ook nog wel weer een verrassing voor u
in petto.
We beginnen op de gebruikelijke tijd t.w. 14.30 uur.
Graag tot ziens op dinsdagmiddag 10 januari.
8

Eendracht - jan. 2006]

AGENDA 60+CLUB
14 februari: De heer Lubbers komt iets vertellen over het nieuwe
Zorgcentrum "Den Es"
14 maart De heer Stortelaar uit Zieuwent met als onderwerp
"kerkepaden".
11 april
De heer Jan Kuiperij uit Doetinchem met als onderwerp
"Erwtjes brengen geluk" (gaat over de biologische moestuin)
9 mei
Gezellige verrassingsmiddag.
DE VROUWENCLUB
De vrouwenclub komt deze maand bijeen op:
donderdag 12 januari
donderdag 26 januari
Minke Jansen
LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2005/2006
Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote
zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.
De toegangsprijs is € 6.50 inclusief koffie/thee.
Indien vermeld: Kerkzaal”: Doetinchemseweg 5 Varsseveld
Donderdag 19 januari 2006: ‘Wat gaat er in pubers om?’
door Bart van Campen.
Donderdag 9 februari 2006: “Wat niet in de bijbel mocht”
door Ds M. Rougoor.
Woensdag 22 maart 2006: “Aandacht in de literatuur en de muziek
voor het lijden van Christus”
door Roel Lubbers.
Op één van de zondagen van maart zal i.p.v. een gewone kerkdienst,
onze organist de heer Bert Vinke een orgelrecital geven met werken
van J.S. Bach, afgewisseld door korte declamaties
Eendracht - jan. 2006
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IN GESPREK MET ...

Gerrit Hengeveld
Gerrit Hengeveld beëindigt dit voorjaar zijn bestuurswerk voor
onze geloofsgemeenschap. Terugkijkend op bijna zes jaar geniet
hij vooral van de brede mensenkennis die je in zo’n periode opdoet. Als Gerrit de maatschappij naar zijn hand kon zetten, zou
hij er meer tolerantie en begrip in bouwen.
Gerrit is van bouwjaar ’41 en groeide samen met vier zusters en acht
broers op in De Heurne. Met die broers zou hij later het Huttermannenkoor vormen, genoemd naar de ouderlijke boerderij ‘de Hutte’.
Voordat het zover was, doorliep hij de lagere landbouwschool in Sinderen en de middelbare in Doetinchem. In eerste instantie met het idee
boer te worden, werkte hij zowel thuis als voor derden. Via één van die
klussen –helpen met de meitelling bij de districtsbureauhouder- belandde Gerrit op kantoor bij Westerveld & Breukelaar. Van daaruit kwam hij
in ’64 (eerst in deeltijd) op kantoor bij het loon- en mechanisatiebedrijf
Hoftijzer in IJzerlo. Naast administratie en boekhouding behoorde ook
de planning tot zijn taken.
Gerrit merkte toen al wel dat de omgang met mensen tot zijn eerste levensbehoeften behoort. De laatste 12 jaren op kantoor bij een bedrijf in
Barchem miste hij dat. In 2001 maakte hij op 60-jarige leeftijd gebruik
van de VUT-regeling. Met zeven vrachtwagens van de werkgever werd
hij thuis aan de Thomsonstraat opgehaald. Een onvergetelijke ervaring.
Het Huttermannenkoor is dat nog actief?
Nee, we hebben er in oktober 1999 na 15 jaar en ruim honderd optredens een punt achter gezet. Het werd moeilijk om alle broers bij elkaar
te krijgen, mede omdat sommigen een andere invulling gaven aan hun
vrijetijdsbesteding. Eentje konden we er nog wel missen, maar bij twee
hadden we te weinig body voor de verschillende stemmen. Ik zong in
10
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ons familiekoor altijd de eerste tenor, maar ben nu bij het Christelijk
Heurns mannenkoor weer terug bij m’n natuurlijke tweede bas. Ook aan
het NPB-koor beleef ik veel plezier. Zingen is voor mij belangrijk. Je
kunt daar veel emotie in kwijt. Ik vind het jammer dat we tijdens de
rouwdiensten in onze kerk zo weinig zingen, al is dat voor iedereen natuurlijk een eigen keuze. Er staan vaak mooie en bekende liederen op
een liturgie. Zingen geeft een gevoel van saamhorigheid.
Jij stapte in 1997 van de Samen-op-weg-kerk over naar de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. Wat lag daar aan ten grondslag?
Dirkje en ik hadden altijd al een vrijzinnige inslag. We konden ons op
een bepaald moment geen van beiden meer vinden in ‘opgelegde
waarheden’. Daar ging echter een lang proces aan vooraf, waar we ook
veel met onze dochters Netty en Marjan over spraken. Zij zetten de stap
naar de witte kerk al eerder. In hun opvoeding lag dat als het ware besloten: we zouden alle vier de stap een keer zetten.
Komt er uit wat jullie verwacht hadden?
Ik kan daar volmondig ja op antwoorden. We zien geloven vooral als
een persoonlijk gebeuren; daar biedt de vrijzinnige geloofsgemeenschap
alle ruimte voor. De NPB reikt handvatten aan; ze predikt geen vaststaande feiten. Ik weet nog dat ik als kind voor de eerste keer bewust
hoorde dat de mens ‘zondig’ ter wereld komt en toen dacht ‘dat kan
toch niet?’.
In de bijbel staat dat God de mens schiep naar zijn evenbeeld.
Dat is heel wat anders dan in zonde ontvangen en geboren worden. Hoe
kun je een kind nu verantwoordelijk stellen voor zaken die ver voor zijn
of haar tijd gebeurden? Er gaat echter een hele tijd overheen, voordat je
dat soort signalen uitlegt als de drang naar een open geloofsbeleving.
Is vrijzinnig geloven gemakkelijker dan gereformeerd?
Zo lijkt het voor de buitenwereld vaak wel, omdat die vrijzinnig nogal
eens gelijkschakelt met vrijblijvend. Maar ik weet dat vrijzinnig geloven veel van jezelf vergt. Je moet er bewust werk van maken om te kijken hoe je het persoonlijk invult. Je creëert een eigen waarden- en normenpakket, waar de NPB het raamwerk voor is.
Eendracht - jan. 2006
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Hoe groot is de invloed van religie op jouw alledaagse leven?
Groot. Ik toets mijn dagelijks doen en laten vaak aan de basis van de
opvoeding die mijn ouders me meegaven. Ze hebben me naar hun maatstaven gevormd en getracht hun inzichten ten aanzien van geloven en
omgaan met elkaar over te brengen. Daarbij heb je als voorheen gereformeerd het voordeel dat we veel in de bijbel lazen en dat de inhoud
als de enige waarheid werd bestempeld.
Door de jaren heen zoek je je eigen weg, maar de basis blijft je bij. Lezen in de bijbel doen we nog wel, maar minder regelmatig. Er zijn ook
goede spirituele boeken, die ons aanspreken. Daardoor ga je de bijbel
met andere ogen bekijken. Het blijft een boeiend en inspirerend boek.
Ik heb iedere avond voor het slapen gaan ook even een persoonlijk gesprekje met God. Dan nemen we samen de dag door. Ik vind het zinvol
om een goede band te hebben met het goddelijke dat in jezelf aanwezig
is. Ik stel me daarvoor open en dat is vooral in moeilijke omstandigheden een steun in de rug. Dan vallen de stukjes van de levenspuzzel –zo
ervaar ik dat- min of meer vanzelf op hun plaats.
Er zijn in ons leven al veel bijzondere dingen gebeurt. Die kunnen we
niet allemaal als toeval afdoen.
Geloof je in de schepping?
Niet op de manier zoals de bijbel die omschrijft, zo van dag tot dag.
Maar alles wat er is op aarde is wel geschapen. Ik kan dat niet zien zonder een hogere hand. Er moet een macht zijn die het proces in grote lijnen stuurt. Als je de natuur in al haar schoonheid mede beschouwt als
het werk van God, heeft dat een positieve invloed op hoe je ze waardeert. Om iets moois te kunnen zien, moet je je er voor open stellen.
Geloof je in een leven na de dood?
Dirkje en ik kunnen ons niet voorstellen dat ons huidige aardse leven
het enige is wat er is. Die periode is te kort om naar het evenbeeld van
God te kunnen groeien. Om volmaakt te worden heb je meerdere levens
nodig. De dood is, zoals wij het zien, niet het einde, maar een doorstart
naar een volgende fase.
12
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Wat zijn voor jou belangrijke normen en waarden?
Tolerantie en begrip. Het is net of de mens steeds minder ruimte heeft
voor de ander; steeds meer met zichzelf bezig is. Ook binnen de religies
zie je dat. Veelvuldig in de kerk zitten is geen garantie voor medemenselijkheid of voor een hoge moraal. Het oordeel over anderen is vaak zo
scherp. Laten we elkaar wat meer in de waarde laten. Gelukkig bespeur
je dat wel, maar het kan nog stukken beter. Met een geringe inspanning
kan de menselijke omgang een feest worden. Ik geloof dat dat een veel
blijere wereld oplevert.
Wat vind je van Café Cult?
Als het niveau zo blijft als op die eerste avond, dan vind ik het een prima initiatief. Zeker in de huidige tijd met de vergrijzing binnen de kerk
en de terugloop van het kerkbezoek is het goed om alternatieve activiteiten te ontplooien.
Bewustwording kan op vele niveau’s ontstaan. Als het maar een vorm is
die boeit en zinvol is. Daaraan voldeed Café Cult op de poëzie-avond
zeker.
HB

“Het oordeel over anderen is vaak zo scherp.
Laten we elkaar wat meer in de waarde laten”
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JOEPIE, er komt een KINDERKOOR
Dit koor is opgericht voor kinderen van groep 4
t/m groep 8 van de basisschool en iedereen die
van zingen houdt is hier welkom.
We oefenen iedere woensdag van 18.00-19.00
uur in het Laurentiushuis aan de Oranjestraat 40
in Varsseveld en de eerste keer is op woensdag
11 januari 2006.
Jullie gaan allerlei soorten liedjes leren zodat je bijvoorbeeld kunt optreden in een kerk, op De Bettekamp, tijdens een kerstmarkt of bij andere voorkomende gelegenheden.
Jullie dirigent heet Wilma.
Je mag natuurlijk eerst komen kijken of het je wat lijkt en als jij (of je
vader/moeder) nog vragen hebt kun je ook eerst bellen met
Frederiek Wester tel. 241733
Marijke Spronk tel 230038
Erna Wolsink
tel. 298718
Carly Kempink tel. 241621

VAN DE ZONDAGSSCHOOL
Hierbij alweer de laatste keer van het jaar een stukje van de zondagsschool. En dat gaat altijd over de kerstviering. Ook dit jaar was het weer
een gezellige en warme kinderdienst. Het thema was een nacht als nooit
te voren. Ben Kraan had weer een schitterende kerststal voor ons gemaakt in de kerk. De kinderen zongen en speelden met veel plezier de
stukjes die we ingestudeerd hadden. De kerk zat lekker vol. We hadden
net genoeg liturgieën en attenties voor iedereen. Dit was alleen maar
positief. En het gaf ons nog eens de bevestiging dat we goed bezig zijn.
Voor een ieder die niet bij de dienst aanwezig was, willen we toch nog
even onze kerstwens meegeven (al is kerst alweer voorbij):
14
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Kerstmis
Het feest van vergeven
Een nieuwe start om verder te leven
Het voelt fijn
Maar wees eerlijk
Zo zou het toch elke dag moeten zijn?
Tot slot wensen we jullie namens de kinderen en de leiding een gezond
en vredig 2006.
AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD
Syrië: 190 gevangenen vrijgelaten! Ter gelegenheid van het einde van
de Ramadan is aan 190 politieke gevangenen amnestie verleend. Voor
verschillende hiervan heeft Amnesty actie gevoerd.
In het nieuwe jaar beginnen we weer met nieuwe moed te schrijven.
In januari wordt geschreven voor een gewetensgevangene uit Vietnam.
Hij zit gevangen voor het schrijven van artikelen over democratie en
mensenrechten en is ziek. Gevraagd wordt om vrijlating en goede medische zorg.
De tweede brief is voor president Bush. Gevraagd wordt de marteling
van een 23 jarige jongen uit Bahrein te onderzoeken, die in Guantánamo Bay gevangen zit.
De derde brief gaat naar de minister van justitie in Guinee. Gevraagd
wordt de doodstraf van twee gevangenen om te zetten in een andere
straf en zo de eerste stap te zetten naar afschaffing van de doodstraf.
Voor iedereen die wil meeschrijven zijn inlichtingen te verkrijgen pet
telefoon: 617393 en 243077.
GEEF VOOR TINATIN
Tinatin Turdziladze is een meisje van 15 jaar en woont in Georgië. Op
dit moment is ze ziek, zij heeft lymfekanker. Haar ouders hebben geen
geld om haar te laten behandelen. Voorjaar 2005 heeft Sandra Roelofs,
de First Lady van Georgië en die vroeger in Zeeland woonde, in zaal De
Ploeg een lezing gehouden over haar boek Zij gaf toen ook aan dat zij
in haar nieuwe thuisland kleinschalige projecten ondersteunde.
15
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Op de website van Georgië vond ik toen het verhaal van Tinatin, wat
mij zeer aangreep. Ik heb toen samen met de jongeren club en andere
mensen 500 euro ingezameld en dit geld door Pieter van boekhandel
Rutgers direct naar Sandra en via haar naar Tinatin laten overbrengen.
Ik kreeg daarop de volgende reactie van Sandra:
Beste mevr. Veerbeek,
de missie is geslaagd en het geld is vandaag (4 november) overgedragen aan de vader van Tinatin ( zie foto).
Pieter van Gelder heeft het me twee dagen geleden overhandigd. De
vader van Tinatin vertelde dat ze gewoon naar school kan en momenteel geen pijn heeft en in februari 2006 in de Oekraine opnieuw een
operatie nodig heeft (die blijkbaar niet in Georgie uitgevoerd kan
worden maar slechts in Moskou of Kharkov in de Oekraine). Ik heb
hen veel sterkte gewenst. Omdat mijn boek recentelijk in het Georgisch is uitgekomen heb ik haar een kado-exemplaar overhandigd
(dat doe ik maar zeer zelden). De vader van Tinatin was vergezeld
van Dhr. Nepharidze (Onderwijsafdeling Ambrolauri) en een persoonlijke vriend.
Met vriendelijke groet en veel succes met de acties voor Tinatin !
Sandra E. Roelofs

Sandra Roelofs, the First lady of Georgië, die de actie steunt,
overhandigt het eerste deel van het geld voor Tinatin

16
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Tinatin heeft meer hulp nodig. Zij moet nu geopereerd worden. Haar
ouders hebben daarvoor niet het benodigde geld. Daarom gaan wij hier
door met onze actie. Steun ons in deze actie en geef voor Tinatin.
De opbrengst van de collecte, gehouden aan de uitgang van de
Kerstochtenddienst, was bestemd voor voor deze actie. De opbrengst
bedroeg € 85,Voor meer informatie kunt u bij mij terecht.
Engelien Veerbeek; e-mail: engelienveerbeek@hotmail.com

PRESENTEERT ‘WILDERS OF MAKKER’
vrijdag 27 januari vanaf 20.00 uur in
‘de Ploeg’
“een debat over verharding of tolerantie
in onze samenleving”
Na de succesvolle eerste avond over poëzie op 28 oktober jl. staat de
tweede Café Cult in het teken van onze houding t.o.v. buitenlanders.
Kiezen we voor de harde lijn van politicus Wilders of voor de menselijke lijn van o.a. schrijver Geert Mak? Of kiezen we voor iets er tussenin? Kom naar De Ploeg en laat uw mening horen.
Café Cult regelt geen sprekers; eigen inbreng staat centraal. Café Cult
heeft een open begin en een open eind; in- en uitloop wordt op prijs gesteld. De entree is gratis.
Voor informatie: Huberte Meijer-Paumen, Marjan Hengeveld,
Bert Scheuter en/of Henk Beunk.
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BIJEENKOMSTEN JEUGDCLUB IN DE KOMENDE TWEE
MAANDEN:
19.30 uur in de kleine (of grote) zaal van de Eendracht
vrijdag 20 januari
vrijdag 3 februari
vrijdag 17 februari
vrijdag 3 maart
inlichtingen:
Marjan Hengeveld
Engelien Veerbeek
Wilma Lammers
Ellen Kraan

0315-244393
0315-298687
0315-243679
0315-652340

33E JONGERENUITWISSELING 2006
Met Hollingstedt hebben we afgesproken dat we van 9 juli t/m 13 juli
willen komen.
De uitwisseling is bedoeld voor jongeren vanaf 11 jaar t/m 15 jaar.
Jullie kunnen je aanmelden bij een van de onderstaande telefoonnummers.
Dorjan Gesink tel. 244358
Rudy Wolsink tel. 298718
Fam. Tannemaat tel. 242807
Tonnie Kraan tel. 241401

ADRESSEN AANGRENZENDE NPB-AFDELINGEN
Adressen kerkgebouwen:
Afd. Aalten, Prinsenstraat 27
Afd. Dinxperlo Wilhelminastraat 13
Afd. Zelhem Piersonstraat 4
18
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NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON
Voorganger:
Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@hetnet.nl
Secretariaat:
N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl
Website: www.xs4all.nl/~npb
E-mail-adres: npb@xs4all.nl
Beheer kerk en verenigingszalen:
B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85
Verenigingszaal:
“De Eendracht”, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
Penningmeester/administrateur:
Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl
Bankrekeningen:
Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.
Vrouwenclub: Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18
60+ Club:
Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl
Jeugdclub:

Marjan Hengeveld 0315-244393, h.m.hengeveld@freeler.nl

Werkgroep PR:
M-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080; Marjan Hengeveld 0315-244393,
Bert Scheuter 0315-241365 en/of Henk Beunk 0314-632061.
Verzorging “Eendracht”:
Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl
Verzendklaar maken:
Mw. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. W.J. Runneboom,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.E. Sturris-Heijink.
Kopij adressen en redactie:
Jan Meerdink (zie Verzorging “Eendracht”), ds. A.M.J. Meijer (zie Voorganger),
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.
Leiding zondagsschool:
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63
NPB-Koor secretariaat:
Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
Autodienst:
zie: Secretariaat
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Januari 2006
Zondag
15 januari

Oecumenische Gebedsdiensten voor de eenheid van
de Christenen in twee kerken in Varsseveld en Sinderen: Het thema van beide diensten luidt: ‘Waar
twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben
ik in hun midden.
Beide diensten vangen aan om 10.00 uur:
In de kerk van R.K. gemeenschap, het Laurentiushuis, Oranjestraat: Voorganger Ds K. Datema.
InKeurhorsterkerk,: (Sinderenseweg 61, Sinderen).
Voorganger: Ds P. Schoneveld.
Na afloop van deze diensten staat in beide kerken een kopje koffie voor de kerkgangers klaar.
In onze kerk geen dienst, maar wel zondagsschool van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag
22 januari

10.00 uur, Ds A.M.J. Meijer, thema: ‘De Godslamp
brandende houden’, bij 1 Sam. 3: 1-21

Zondag
29 januari

10.00 uur. Ds A.M.J. Meijer, thema: ‘Vrijheid is
iets anders dan vrijblijvendheid’, bij Galaten 5:13

Zondag
5 februari

9.45 uur, dienst onder verantwoordelijkheid van de
NPB, in het tijdelijk onderkomen van ‘den Es’ te
Ulft. Ds A.M.J. Meijer, thema: ‘De wijsheid van
kinderen’
Wie niet over eigen vervoer beschikt en toch deze
dienst wil bijwonen gelieve contact op te nemen
met mw W. Nijhof-Groen, tel.: 241206
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