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Voorwoord

Voor het eerst in drie jaar konden met Pasen de Paasvuren weer ont
stoken worden. Een 'controversiële traditie' schreef de krant. Want
hoezeer het ook hoort bij Pasen in Noord- en Oost-Nederland, voor
het milieu en de gezondheid schijnt het minder goed te zijn.
Wat is wijsheid? Ik weet het niet, laat ik dat voorop stellen. Als het
kan, ga ik er graag heen; ik vind het een mooie traditie. De saamho
righeid die je er treft. Het plezier bij de bouwers en later bij de bezoe
kers. Dat maakt het mooi en waardevol. Toch zijn er mensen die er
echt (veel) last van hebben.
Dit is maar een voorbeeld van een traditie die onder druk is komen te
staan, er zijn er veel meer. Denk alleen maar eens aan vuurwerk bij
de jaarwisseling en 5 december.
'Leven en laten leven', zegt mijn vader altijd. In de praktijk is dat niet
altijd genoeg. Het is ook 'Luisteren en gehoord worden'. Zelf actief je
best doen om te begrijpen wat er in een ander omgaat en anderen die
datzelfde omgekeerd proberen. En bereid zijn om (als dat nodig is) je
standpunt te herzien. Om een traditie te moderniseren of juist lange
tenen een beetje in te trekken.
'Luisteren en gehoord worden' is, denk ik, een goede basis om een
samenleving (een land, een dorp, een vereniging) op te bouwen. Het
vraagt ook om nieuwsgierigheid. Belangstelling voor wie en wat an
ders is dan jij gewend bent.
Wist u dat op dit moment de ramadan bezig is? De vastenmaand voor
de moslims (in Nederland 1 op de 16 mensen!). Van 2 april tot onge
veer 1 mei eten en drinken zij niet tussen zonsopgang en zonsonder
gang. Het is je bewustworden hoe goed je het hebt, je inleven in men
sen voor wie eten niet vanzelfsprekend is. Een moslima beschreef het
zo: "Het is in plaats van je lichaam voeden, je ziel voeden." Daarmee
sluit het aan bij de interesse van veel mensen voor mindfulness en
intermittent fasting (maar een bepaald aantal uren van de dag mogen
eten), toch vinden die twee groepen elkaar (nog) niet.
Als we op vakantie zijn, kunnen we vaak echt genieten van alles dat
anders ruikt/proeft/gedaan wordt/eruit zien dan thuis. Eenmaal weer
terug van de reis, lijkt het wel of we vooral willen dat iedereen het
zelfde doet en alles blijft zoals we gewend zijn. Terwijl die verschil3

len het leven vaak zo mooi maken. En ons ook doen realiseren dat onze
manier niet de enige 'zaligmakende' manier is!
In de afgelopen twee jaar vanwege corona en nu omwille van het kli
maat, wordt vakantie in eigen land gestimuleerd. Misschien kunnen we
het vakantiegevoel nog wel dichter bij huis zoeken. Hoef je er helemaal
niet voor weg. Belangstelling voor wat anders is of gaat, dan je gewend
bent. Daar niet aan voorbij gaan, maar het onderzoeken: De thuiszorg
medewerker met een grote tatoeage, iemand voor je bij de kassa met
een product in haar karretje dat je nog nooit gezien hebt, er zijn zoveel
mogelijkheden. Misschien zitten er wel prachtige, verrijkende verhalen
achter. Voor wie maar wil luisteren (en delen)!
Hartelijke groet,
Nicoline

Van de bestuurstafel

Voorgaan in een uitvaart:
Nicoline Swen is onze vaste voorganger. Bij overlijden van een lid is
zij de eerst aangewezen voorganger die de uitvaart leidt. Daar zijn geen
kosten aan verbonden.
Mocht men besluiten een andere voorganger te vragen, dan worden de
kosten in rekening gebracht bij de familie.
In geval Nicoline niet aanwezig is, om wat voor reden dan ook, dan zijn
de kosten voor rekening van de kerk.
In de volgende Eendracht komt, zoals op de ledenvergadering afgespro
ken, het hernieuwde jaarverslag 2021
In kerk en Eendracht is een expositie te bezichtigen van Bert Scheuter.
Op vrijdag van 10.30-11.30 uur zijn deze schilderijen te bezichtigen.
Van de penningmeester

Tijdens een afgelegd bezoek door een bestuurslid ontvangen: 20 euro
Tijdens een afgelegd bezoek door Nicoline ontvangen: 10 euro
Waarvoor onze dank
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Activiteiten 1
VRIJ

en ....Zo

Vrij en Zo

"We zijn weer begonnen"

Njoy

N Joy is een vrouwen Barbershop & Close Harmony koor uit Wes
tendorp. Het bestaat uit 14 enthousiaste leden en een even zo
enthousiaste dirigent. Het koor zingt veelal in
,
-�i
Barbershop stijl of Close Harmony.
Zoals de naam al doet vermoeden staat
'genieten' op de eerste plek voor zowel koor als
publiek.
Kom luisteren en wie weet is het ook wel iets
voor u.
Lovely Colors is een gitaar duo, bestaande uit Lidy Bergevoet en
Connie Rottschäfer. Het duo heeft een ruim en di
vers repertoire opgebouwd uit nummers in een mix
van Country-Folkmuziek
Het wordt weer een gezellige avond met mooie
muziek.
Graag tot ziens op 6 mei.

Wanneer
Vrijdag 6 mei
't Witte Kerkje, DoetinchemseWaar
weg 5, Varsseveld
20.00 uur
Aanvang
Vrijwillige bijdrage
Entree
Info
Gerwin, 06 413 917 85 of vrijenzo@gmail.com
Volgend optreden: vrijdag 3 juni, Dweilorkest Kroezen Heukers
+Sax on Tour
Zaterdag 2 juli: Open Podium. Meer info: bij Gerwin
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Activiteiten II
60+Club

We hebben de vorige keer genoten van prachtige beelden van het voor
jaar. De prille bloemen, jonge vogels en alles wat leeft rond en in de
kikkerpoel. Verteld door dames van het IVN.

��
��

� -°<i

Omdat in september geen uitstapje is geweest wegens corona, gaan we
nu een boottocht maken op de Oude IJssel. Genieten van het frisse
groen. Daarna gaan we pannenkoeken eten in Westendorp.
Neem gerust je vrienden of buren mee. Immers, hoe meer zielen hoe
meer vreugd.
Wanneer
Vertrek
Kosten
Opgave
tot 8 mei!

:
:
:
:

dinsdag 10 mei
13.30 uur bij de Eendracht
20 euro p.p.
bij Willy Semmelink, 0315-29 83 91

Activiteiten 111
Lenteloop met labyrint door

de Slangenburg

Een wandeling door de Slangenburg in voorjaarspracht! Wij lopen
vanaf het kasteel naar het labyrint bij de kerk van de Slangenburg (ong.
2 km). Nadat iedereen de gelegenheid heeft gekregen om het labyrint
te lopen, wandelen wij weer terug.
Indien geopend kunnen we aan het eind van de wandeling wat drinken
bij 't Koetshuis.
Wanneer
Waar
Aanvang
6

: donderdag 12 mei
: parkeerterrein de Slangenburg
: 10.30 uur

Deelname is kosteloos. Consumpties bij 't Koets
huis wel voor eigen rekening
Aanmelden : gewenst
Nicoline Swen, 06 224 979 69
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Activiteiten IV

HOE VRIJ DENK JIJ?
:
:
:
:
:

Gespreksmiddag 'Hoe vrij denk jij?' DEEL II
Woensdag 18 mei
Kantoor, via ingang fietsenhok
14.30-16.00 uur
Deelname is kosteloos, een bijdrage voor koffie/thee
wordt op prijs gesteld
Aanmelden: Nicoline Swen, 06 224 979 69,
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Wat
Wanneer
Waar
Tijd
Entree

De gespreksmiddag op 17 maart smaakte naar meer; we waren nog
lang niet uitgesproken met elkaar!
Daarom op 18 mei deel II. Aan de hand van een spel met vragen en
stellingen gaan we met elkaar in gesprek en onderzoeken onze eigen
meningen en standpunten.
Deze tweede middag staat op zichzelf en kan door iedereen worden
bijgewoond!
Komt u ook?!
Hartelijke groet, Nicoline
Verkennin g vl ch
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Activiteiten V
Meditatie

'Heilige Geest'.
Binnen geleide meditaties en/of oefeningen bereiden we ons voor op
contact en verbinding met de Heilige Geest.
Ter voorbereiding schonen we onszelf op. Alle resten van pijn blok
kades en wat dies meer zij, worden getransformeerd. St. Germain
brengt al die overtollige ballast naar het Violette Vuur waar dit alles
getransformeerd wordt tot Licht en Liefde. De Christuskracht die in
het 2e chakra gevestigd is vult ons lichaam helemaal met Licht en
Onvoorwaardelijke Liefde.
Aanwezige resten vuil absorberend. Ons hart opent zich helemaal,
ons bewustzijn verruimt zich meer en meer. Via de pijnappelklier (9e
chakra, zetel van Eenheid) wordt contact gelegd met het universum,
met de Bron, het Al Wat Is. Aartsengel Uriël brengt lichaam, ziel en
geest in harmonie d.m.v. zijn vlammende mystieke vuur. Hij ver
bindt ons met de Goddelijke Liefde binnen in ons (Divine Own Wit
hin) en brengt zo de Goddelijke trilling in de materie. We komen op
het trillingsniveau waar we met geopend hart ons open stellen voor
de ontvangst van de Heilige Geest.
Wanneer
Waar
Aanvang
Deur open
Entree
Informatie
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:
:
:
:
:
:

vrijdag 20 mei
't Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
20.00 -21.45 uur. Napraten tot 22.00 uur
19.30 uur
Vrije gift
Riernke de Boer, tel. 0315 32 91 07
riernkedeboer@hetnet.nl

Activiteiten VI
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.
Wetenschappelijk opgeleide theologen en andere professionele gods
dienstige werkers tonen doorgaans weinig affiniteit met de vele bui
tenkerkelijke spirituele ontwikkelingen, zienswijzen en activiteiten die
onze tijd op dit moment kenmerken. Net zo lijkt de eigentijdse spiri
tualiteit het kerkenwerk al bij voorbaat als ouderwets of niet meer ter
zake doende te hebben afgeschreven. Dit is te gemakkelijk en onver
standig. Het getuigt namelijk niet van wijsheid door of onze traditie
zomaar 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 tegenstellingen
zouden worden opgeheven, en de spirituele moderniteit, vanuit ver
schuldigde eerbied, haar fundament vindt binnen ons religieuze cultu
rele erfgoed, en dat dit spirituele gedachtegoed op haar beurt als van
zelfsprekend wordt omarmd vanuit het perspectief van voortschrijden
de geestelijke ontwikkelingen, diepere inzichten en een groeiend men
selijk 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 spiri
tuele werk, zijn levenswerk. Zijn werk wil een bijdrage zijn om een leven binnen de dualiteit vorm te geven
vanuit heelheid en eenheid, kortom vanuit de non
dualiteit.
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Wanneer
Waar
Aanvang
Kerk open
Entree

:
:
:
:
:

zondag 22 mei
't Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
10.30 uur
10.00 uur
10 euro, inclusief koffie/thee

�
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Activiteiten VII
Leeskring Thomasevangelie

OnbnaeUni}'

Na een geslaagde eerste samenkomst is er besloten dit voort te zetten.
U kunt alsnog aansluiten. De volgende bijeenkomst bespreken we
logion 2 en 3.
Wanneer : dinsdag 24 mei
Tijd
: 10-12 uur
: kantoor, ingang bij het fietsenhok
Waar
Kosten
: geen
Bijdrage voor koffie/thee zou fijn zijn
Informatie bij Nicoline, ook voor het aanvragen van logion 2 en 3
tel. 06 22 497 969
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Site voor meer informatie is: brammoerland.com
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Activiteiten VIII
Pinksteren

Pinksteren 2022 - Geraakt worden
Zondag 5 juni is het Pinksteren.
In de periode voor Pasen hebben wij, met een klein groepje, een
ochtend gesproken over de betekenis van Pasen voor ons. Het was
een fijn gesprek! Datzelfde wil ik nu graag doen met het Pinksterver
haal.
Wat staat er?
Wat roept het bij mij op?
Wat betekent het voor mij?
Wat herkennen wij in elkaars verhalen?
Dat wordt vast weer een mooi gesprek!
Hartelijke groet, Nicoline
Wanneer
: Woensdag 1 juni
Waar
: Kantoor
: 10 - 12 uur
Tijd
Kosten
: geen
Bijdrage voor koffie/thee zou fijn zijn
: Gewenst
Aanmelden
: 06 22 497 969
Nicoline
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

11

Expositie

De muren van de Eendracht hebben al vaak laten zien dat zij bij uitstek
geschikt zijn om ondersteuning te zijn voor beeldende kunst. Op witte
donderdag, 14 april j .1. richtten Johan Hesselink en Bert Scheuter er
een expositie in met het beeldende werk van de laatste. De selectie be
vat schilderijen en digitale grafiek. De werken kenmerken zich door de
vaak toegepaste gemengde techniek. Naast acrylverf is ook gewerkt
met ondermeer potlood, pastelkrijt, witte muurverf en houtlijm, waar
mee allerhande zaken - waaronder fotografisch materiaal - in de
'schilderijen' zijn geplakt. Het werk is niet strikt realistisch, maar je
kunt het in de meeste gevallen ook moeilijk abstract noemen. Er zijn
altijd wel elementen die aanknopen bij realistische vormen. Het is ge
schilderd in een expressieve stijl, die vaak bewust de sporen van het
ontstaan laat zien: verf die naar beneden is gedropen, een met tape af
geplakt stukje, punaisegaten in het papier. Stillevens, modelstudies en
portretten komen in het Scheuters verzamelde werk niet voor en zijn
dus ook in deze expositie niet te zien. Zijn genre is het landschap, maar
wel in de breedst mogelijke zin. Soms is een duidelijk landschap te
zien, vaak zijn het niet meer dan hints en details die een zekere land
schappelijkheid uitdrukken. Naast deze geschilderde werken, is ook
'digitale grafiek' te zien. Dit is een vrij jonge beeldende kunstvorm,
waarbij het werk in zijn geheel of gedeeltelijk met behulp van de com
puter tot stand komt. Een potloodschetsje dat wordt ingescand of digi
tale fotografie vormen hier de elementen waarmee vervolgens in een
fotobewerkingsprogramma wordt gespeeld. Ook hier is het thema in
brede zin het landschap. Meer in detail gaat de aandacht de laatste tijd
vooral uit naar de klimaatcrisis en haar gevolgen, met name de zeespie
gelstijging.

Bert Scheuter
Bezichtiging na een viering of tijdens de koffie inloop op vrijdag van
10.30-11.30 uur. Of bel met de koster of een bestuurslid. (colofon)
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Herdenking en stille tocht 4 mei

Op 4 mei zal de herdenking plaatsvinden van de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog in de Grote Kerk in Varsseveld.
In deze dienst zal Marchel Chevalking voorgaan en wordt medewer
king verleend door meerdere mensen. Aanvang 18.30 uur.
Daarna is de Stille Tocht die rond 19.15 uur zal beginnen vanaf de
kerk, waarna de kranslegging bij het monument zal plaatsvinden.

�ridges Togefher
Jezus

ofBarabbas

Elke dag weer moet ik kiezen:

En mijn hart kiest Jezus' zijde

Jezus, ofwel Barabbas

maar 'k wil niet naar Golgotha,

't Gaat om winnen of verliezen

want ik ben zo bang voor 't lijden

om wat kómt of om wat wás.

daarom schreeuw ik and'ren na.

Steeds weer moet ik antwoord geven

God, Gij weet het, want Gij kent

op die vraag, zo klemmend groot:

mIJ,

Wil je door de dood naar 't leven

ziet mij vóór Pilatus staan;

of door 't leven naar de dood?

daarom smeek ik U: "vergeef mij,
spreek mij vrij in Jezus'naam"!

Nel Benschop (1918-2005)
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Opgetekend door Nicoline

Met oneindig voorzichtige vingers maakt ze een voor een de knoopjes
van zijn pyjamajasje open. Je ziet dat zelfs de kleinste aanraking hem
pijn doet. Hij is mager; de man die nog niet zo heel lang geleden sterk
en vitaal was, ligt nu kwetsbaar en uitgeput in het grote bed.
Eigenlijk heeft de thuiszorg een tijd geleden al aangedrongen op een
hoog-laag-bed. Veel gemakkelijker met de verzorging. Maar ze wilden
er beide niet van weten. Zo lang als maar mogelijk is, willen ze 's nachts
samen slapen. In dit bed, zoals alle jaren van hun huwelijk.
Zoveel tijd samen hebben ze niet meer.
Ze doet nog wat extra heet water in de kom die op het nachtkastje staat.
Dan maakt ze een washandje nat. Gezeten op de rand van het bed, wast
ze hem. Haar bewegingen zijn teder. Zo voorzichtig als ze kan, wast ze
hem van top tot teen. Zorgvuldig droogt ze hem af Na een half uur ligt
hij goed verzorgd, met een schone pyjama aan, weer in de kussens. De
wasbeurt heeft hem uitgeput. Met gesloten ogen ligt hij bij te komen.
Zij ruimt met vlugge bewegingen op. Nacht- en ondergoed in de was
mand, de waskom weer in de badkamer, het bed rechtgetrokken; zacht
jes om hem niet te storen.
Ze zegt: "Zo, nu eerst een kopje koffie!", en gaat de trap af naar de keu
ken.
Na een kwartiertje is ze terug. Op het dienblaadje in haar hand twee
koppen koffie. É én met en één zonder rietje. En een vaasje. "Kijk", zegt
ze, "de ribes bloeit al en de judaspenning." "Nog even dan komen de
eerste lelietjes van dalen."
Ze realiseren zich beide dat hij die misschien niet meer zal zien.
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Zo drinken ze even later hun koffie.
Als zij het kopje zo vasthoudt dat hij het rietje in zijn mond kan ne
men, vinden hun ogen elkaar in een stille liefdesverklaring.
Woorden zijn niet nodig.
Alles is goed.

Dit verhaal gebruikte ik in de Paasviering. Over licht
naast het donker zetten.
Met grote dank aan H dat ik jullie verhaal mocht
horen, optekenen en gebruiken!
Nicoline

Het is weer lente
Vogels bouwen nieuwe nesten.
Mieren komen uit de grond.
Hier en daar vliegt heel voorzichtig
een eerste zwaluw in het rond.
In de tuin gaan bloemen bloeien.
In de vijver zwemt weer vis.
En geloof me, dat betekent
dat het alweer lente is!
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AMNESTY

INTERNATIONAL

1(
qj:

Amnesty

Op zaterdag 7 mei a.s. organiseert Amnesty afdeling Varsseveld een
happening ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de werkgroep.
Er is een speciale (honing)boom geplant in het park bij de Prinsenhof
in Varsseveld. Een herinneringsbordje daarbij zal dan om 11.00 uur
worden onthuld. Daarna zijn genodigden en andere belangstellenden
van harte welkom in het Borchuus om samen wat te drinken en bij te
praten. Ook is er daar gelegenheid om een brief en/of kaart te schrij
ven of mee te nemen voor thuis. Het programma eindigt om ongeveer
13.00 uur. Vanwege corona is deze happening twee keer uitgesteld.
Eigenlijk is de werkgroep in Varsseveld al in 1977 gestart in de vorm
van een schrijfgroep. Het was destijds het initiatief van de jeugdraad
in de Nederlands Hervormde gemeente. Tot 1991 bleef het een sub
groep van de werkgroep Amnesty in Aalten.
Amnesty International is een onafhankelijke organisatie die opkomt
voor mensen die vanwege hun mening worden onderdrukt, zonder
rechtspraak worden vastgehouden of gemarteld. Een belangrijke me
thode is het massaal schrijven van brieven of handtekeningenacties
die de verantwoordelijken onder druk zetten.
Graag tot 7 mei! "Wie vrijheid kan delen is vrij".
Namens werkgroep Amnesty Varsseveld, Janny Hiddink,
tel. 0315-237312

Respect voor een ander begint altijd bij jezelf
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Pareldag
6 juni, Tweede Pinksterdag
Een fietsroute langs de parels van onze omgeving.

De oorsprong van de werkgroep Pareldag ligt al in 2016/2017, toen er
aan de hand van netwerkdagen VVV Oude IJsselstreek i.s.m. de ge
meente, verschillende groepjes werden gemaakt met ondernemers, die
zich wilden inzetten voor bepaalde thema's die leven in onze gemeen
te. Een van de thema's was: "Identiteit: Laat zien wie je bent".
Er werd gekozen om de bezoekers, maar ook eigen inwoners bekend
te maken met bijzondere en verrassende activiteiten. In het eerste jaar
werd bijvoorbeeld het 'eekhoomtjesmuseum' in Terborg aangedaan.
Daarvan hadden we nog nooit gehoord, maar het wordt inmiddels va
ker bezocht dan voor die tijd.
De laatste Pareldag was in 2019 en toen hebben 350-400 fietsers de
route afgelegd. Op de Facebookpagina van Pareldag is veel terug te
vinden. Dit jaar wordt het voor de vierde keer georganiseerd (door
corona kon er twee jaar lang geen Pareldag worden gehouden).
Er wordt gestart bij het Hofshuus tussen 10.00 en 13.00 uur.
De route is ongeveer 25 km lang en gaat langs bekende én onbekende
parels van Heelweg Oost en Varsseveld.
Onze kerk (Parel) en Eendracht zijn die dag ook geopend. Men
kan binnenkomen om de kerk én de expositie van Bert Scheuter
te bekijken. Ook zal Bert gedichten voordragen van eigen hand.
Dit alles tussen 10 en 17 uur
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Met dank aan allen die
meegeholpen hebben deze
palmpasen en pasentijd tot
een fijne tijd te maken:

Nicotine en Marche!,
bloemendames, Jarik, Marian
en alle anderen die hun
medewerking hebben
verleend!
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Namen en adressen/ Colofon
Voorganger:

Mevr.

N. Swen-Fischer, Soel"Înkweg 3,7244 AL Barchem

(06) 22 497 969, voorganger@vdjzinnigenvarsseveld.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 1 " , Varsseveld, (0315) 24 45 37

Voorzitter:

Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG Varsseveld
(06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Secretal"Îs:

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. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Varsseveld e.o.

InspÎl"atie

& Ontmoeting:

60+Club

Mevr. G.W. Semmelink-Leneman

Lezingen:

lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl

(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Samensteller 'Eendrncht':

Mevr. E.G. Venneker

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht

Kopij redactie:
Autodienst Varsseveld:

Voor de Eendracht van juni:

16mei

Voor de Eendracht van juli/aug:

4 juli

redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl
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:

Website:

Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
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Zondag
1 mei

10.00 U. Viering
Voorganger: mw. M. Visch
Autodienst: mw. W. Nijhof, tel. 0315 24 12 06

Zondag
15 mei

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

Zondag
5 juni

10.00 U. Viering: Pinksteren
Voorganger: dhr. M. van den Boom
Autodienst: mw. W. Mateman, tel. 0315 24 33 61

Zondag
26 juni

10.00 U. Buitenviering Koffieboerderij Groot Nibbelink
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer

Zondag
10 juli

10.00 U. Viering
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Autodienst: mw. D. Steenbeek, tel. 06 145 360 64

Zondag
24 juli

10.00 U. Viering
Voorganger: Dhr. M. Chevalking
Autodienst: mw. J. Velthorst, tel. 0315 24 33 37

