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Voorwoord
Het geluid van de stilte
De herfst is gekomen, het kan u niet zijn ontgaan.
Vallend blad, de tuin in de winterstand en ’s avonds
bijtijds de lampen aan. Herfst stemt mij soms een beetje melancholiek. En soms een beetje narrig: als de jas aan moet en de capuchon op
omdat het regent en waait en een nat pak het laatste is wat je wilt.
Maar de herfst vind ik ook mooi, met een onverwacht zonnetje dat op
een grijze dag door een grauw wolkendek heen breekt. Herfst is het
seizoen van de overgang. Net als de lente, wat mij betreft ook het seizoen van de overgang is. Overgang naar de winter, overgang naar de
zomer. Herfst en lente, het zijn seizoenen van de belofte: belofte van
de winter, belofte van de zomer. Zo beleeft ieder het komen en gaan
van de jaargetijden op zijn of haar manier en verstrijkt de tijd met de
wisseling van de seizoenen.
U merkt het waarschijnlijk al, de herfst zet mij aan tot mijmeren. Eindeloos mijmeren. Over van alles en nog wat, mijmeren over wat is
geweest en over wat nog gaat komen.
Een tijdje geleden was ik in de grote zaal van schouwburg Amphion
bij een concert van Waylon. De zaal was nagenoeg uitverkocht. In de
pauze stroomde de foyer vol met bezoekers, we stonden met z’n allen
dicht op elkaar. Heel dicht op elkaar, dat kon niet anders, de ruimte is
er beperkt. Ik merkte dat ik het niet meer gewend was, zo dicht op anderen te staan. Het voelde aanvankelijk een beetje ongemakkelijk en
vreemd ook weer heel dicht bij een ander te zijn. Maar al snel liet ik
het los, want het is fijn om weer te kunnen gaan, spontaan mensen te
kunnen spreken, van live muziek te kunnen genieten, geroezemoes te
kunnen horen. Geroezemoes op plekken waar gezelligheid is. Het is
een sfeer en een geluid dat ik bijna was vergeten na het in acht nemen
van de anderhalve meter afstand waaraan we ons vanaf vorig jaar
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maart hadden te houden en de aanvankelijk oorverdovende stilte die
van alle maatregelen het gevolg was. Stilte, normaal gesproken zeer
aangenaam kreeg iets onheilspellends, iets onwerkelijks, iets dreigends.
Lege straten, kale pleinen. Wat hing ons boven het hoofd? Hoe zou de
mensheid hier uitkomen?
We zijn er doorheen gegaan, er was geen keuze, we zijn verder gekomen met veel vallen en opstaan en we vatten moed om de samenleving
opnieuw tegemoet te treden. Voorzichtig hoopvol. En nu is er het moment om een wat langere periode van die ‘’andere’’ samenleving te
overzien.
Is er veel veranderd? Soms lijkt het van niet, want we gaan weer, maken plannen voor de langere termijn, agenda’s lopen vol en gekrakeel
op alle fronten kan ons behoorlijk in beslag nemen. Het applaus voor
de zorg en de muzikanten die hun ramen open zetten om te spelen voor
wie het maar wilde horen, lijkt vergeten.
Het is dan ook weleens dat je een beetje terugverlangt naar rust, naar
stilte die, ik geef het toe, het gevolg was van maatregelen die genomen
dienden te worden. Daar naartoe terug moeten is niet wat je wilt, maar
toch, maar toch is er bij mij meer dan ooit het verlangen om het geluid
van de stilte te blijven opzoeken. Misschien meer dan anders. Het geluid van de stilte blijven opzoeken op plekken dicht om mij heen. In
het bos, waar het zachte herfstlicht de bladeren laat verkleuren. Aan
zee, waar golven af en aan gaan in een
eeuwigdurend ritme.
Maar ook en misschien wel vooral, wil
ik het geluid van de stilte blijven vinden
in mezelf.
Marchel Chevalking
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Van de bestuurstafel
Beste mensen,
Zo langzamerhand is alles weer redelijk bij het oude. In de Eendracht is
regelmatig weer iets te doen. U hoeft zich al even niet meer op te geven
voor een viering. Laten we hopen dat het zo mag blijven. Straks in december hopen we weer met velen de kerstvieringen bij te wonen. Op
vrijdag 19 november is de grote schoonmaak-ochtend. Zie verderop in
deze Eendracht. Er is die ochtend dus geen koffie-inloop.
Door het bestuur is besloten dat in het jaar 2022 dezelfde vrijwillige
bijdrage zal gelden als de afgelopen 3 jaar. Als u een andere afspraak
wilt kunt u contact opnemen met Marian Kolkman, onze penningmeester.
Telefoon en email: Zie colofon.

Je bent
zo mooi
anders
dan ik
Natuurlijk
niet meer of
minder
maar zo
mooi
anders

Als je alles kan
loslaten , komen er
twee handen vrij
om de toekomst
te grijpen

Ik zou je
nooit
anders dan
anders willen
Hans Andreus
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Activiteiten I
Vrij én….Zo
Mister GREENWOOD ( Henri Groenewold) bij VRIJ én….Zo.
Muziek met enkel en alleen een akoestische gitaar en zijn RAUWE
stem.
Muziek van o.a. The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Foo Fighters, Muse, Joe Cocker en David Bowie.
Maar dat niet alleen, ook de Dijk, The Scene, Ramses
Shaffy en André Hazes maken deel uit van zijn repertoire.
Een prachtig, indrukwekkend optreden met fantastische songs, waarbij ook zeker de gevoelige snaar wordt geraakt.
‘HET DAK GAAT ER AF’
Wanneer:
Waar:
Aanvang:
Kerk open:
Entree:
Aanmelden:

zaterdag 6 november
‘t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
20.00 uur
19.30 uur
8 euro
vrijenzo@gmail.com of 06 413 91 784 (Gerwin)

Groet en graag tot ziens
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Activiteiten II
Herfstwandeling

In juni maakten we een wandeling door de prachtige Slangenburg.
Nu is het bos in herfsttooi en ziet het er weer heel anders uit (maar
zeker zo mooi!).
Daarom nogmaals een wandeling, dit keer met als (herfst)thema
'verzamelen en loslaten'.
Afhankelijk van de dan geldende maatregelen, het weer e.d. kunnen
we aan het eind van de wandeling wat drinken bij 't Koetshuis.
Verzamelpunt is het parkeerterrein van kasteel Slangenburg.
Tijdstip: 10.30 uur
Datum: Maandag 8 november
De wandeling zal ongeveer 5 km zijn en gaat over onverharde paden.
Graag van te voren aanmelden via :
voorganger@vrijzinnigenvarsseld.nl
Of: 06 22 497 969
Deelname aan deze wandeling is kosteloos. Eventuele consumpties
bij 't Koetshuis zijn wel voor eigen rekening.
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Activiteiten III
60+Club
Terugblik en activiteit:
Dinsdag 12 oktober werd door de 60+Club een lezing aangeboden.
Willy Semmelink opende de middag met een mooi gedicht.
Daarna kwam Theo Elzinga aan het woord. Hij is PR medewerker en
chauffeur bij de Voedselbank Oost-Achterhoek.
Via een PowerPoint presentatie doorliep hij met ons de hele gang van
zaken en achtergronden van deze voedselbank.
Met hulp van bepaalde supermarkten, maar ook door donaties en
sponsoring, is het mogelijk mensen elke week een voedselpakket aan
te bieden.
Ook wordt er gekeken naar kinderen die jarig zijn, men probeert dan
te zorgen dat er een cadeautje klaarligt om mee te geven.
Er is veel voedselverspilling, voor ongeveer € 5 miljard totaal wordt
er per jaar weggegooid, door zowel particulieren als supermarkten.
Vooral brood, melk en melkproducten, groenten, fruit, sauzen, oliën
en vetten worden verspild.
Een schrikbarend bedrag!
De mensen, die voor een voedselpakket in aanmerking komen, komen
binnen via hulpverleners.
Vrijwilligers van de Voedselbank Oost-Achterhoek halen elke week
de goederen op in het regionale distributiecentrum te Arnhem.
Alles wordt verzameld in Lichtenvoorde. Daar staan koelcellen, voor
het bevroren vlees dat meekomt.
Op vrijdagmorgen gaan veel vrijwilligers alles in kratten verzamelen
en daarna wordt het naar de verschillende dorpen gebracht.
Meer info: www.oost-achterhoek.voedselbankennederland.nl
U kunt ook donateur worden. (De voedselbank is aangesloten bij de
ANBI).
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Op dinsdag 9 november zal de familie Eelderink een dia/film presentatie geven over hun reis door de Pyreneeën.
U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Wanneer:
dinsdag 9 november
Waar:
Zaal de Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld
Aanvang:
14.30 uur
Deur open:
14.00 uur
Entree:
Vrije gift na afloop
U krijgt koffie/thee aangeboden.
Graag tot dan!
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Activiteiten IV
Film en soep
NOMADLAND
Er wordt een film vertoond: Nomadland.
Inhoud: Na de economische ondergang van haar bedrijf op het platteland van Nevada gaat de 60 jarige Fern met een bus op pad om de
wereld te verkennen als moderne nomade.
Na afloop van de film is er soep met een broodje. Aan tafel kunnen
we napraten over de film en wat deze bij ons oproept.
Wanneer:
dinsdag 16 november
Waar:
De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld
Tijd:
16.30—19.00 uur
We beginnen om 16.30 uur met de film
Entree:
6 euro en we rekenen 1 euro voor de soep.
Totaal:
7 euro. (als u mee-eet)
Aanmelden:
film@vrijzinnigenvarsseveld.nl of 06 101 235 93
(Els Hermsen)
NB: In dit nieuwe seizoen vertonen wij films via thuis-bioscoop
sites. Daardoor variëren de prijzen van de films. Bovenop rekenen
we dan 1 euro voor de soep.
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Activiteiten V
Meditatie
‘ Verbinding met Christus-energie’
Tijdens deze avond gaan we ons bewustzijn meer en meer verruimen
en verdiepen, vanuit het leggen van de verbinding met de Christusenergie. De Christusenergie die verankerd ligt in Al Wat Is.
Binnen geleide meditaties worden we gevoerd naar de Christusenergie binnen in onszelf. Deze zetelt in je 2de chakragebied. Deze
energie geeft ons de mogelijkheid te helen, te transformeren vanuit
Liefde. De Liefde vanuit de Bron, het Al Wat Is in verbinding met
ons hart, ons 2de chakra, ons 12de chakra ( het transformatiechakra).
De Christusenergie ondersteunt ons, leert ons onszelf te accepteren
die we zijn. De Liefde, die in werkelijkheid opent en verbindt en ons
met alles één laat zijn. Ons leert met kracht in ons leven te staan en
boven alle oude negatieve patronen – ervaringen - angsten uit te stijgen. Leert ons eveneens, dat Liefde en waarheid één zijn.
De Christusenergie zal vaak als een omhelzing zijn en voelen. Als
een je aanvaard weten als een kind, dat thuis gekomen is en liefdevol
verwelkomd wordt. Liefde is de sleutel tot alles.
Ze verbindt, geneest en laat ons groeien. Ze omarmt alles en is de essentie van alles wat is. Zo helen we onszelf vanuit deze krachtige
liefdevolle verbinding, die de Christusenergie ons geeft. De verbinding vanuit de 3de dimensie de 4de en 5de in tot de 12de dimensie en
verder tot in het stiltepunt. Het punt van Alles en Niets tegelijkertijd.
Iedereen is van harte welkom om deze avond te komen bijwonen en
te genieten. Aanmelden is niet nodig.
Wanneer:
Waar:
Aanvang:
Deur open:
Entree :
Informatie

vrijdag 19 november 2021
voorportaal kerk, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
20.00 – 21.45 uur, napraten kan tot 22.00 uur
19.30 uur
een vrijwillige bijdrage
Riemke: 0315-32 91 07
e-mail: riemkedeboer@hetnet.nl
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Oproep Schoonmaak
Wij vragen weer uw hulp bij de schoonmaak.

Het is al enige tijd geleden, maar nu is het weer zover. Als u zin en
tijd hebt zien we u graag op vrijdagmorgen 19 november vanaf 9
uur. We zouden het fijn vinden als u zich even aanmeldt bij Marion,
onze koster. Zij kan dan eventueel ook zeggen wat u zelf nog mee
kunt brengen en heeft dan inzicht met hoevelen er gepoetst gaat worden. Haar telefoonnummer is: 06 28 204 871.
Er is die ochtend geen koffie-inloop

Kerstattentie-hulp gevraagd
Ook dit jaar krijgen alle leden weer de adventskalender, u hebt er in
een eerdere Eendracht al over kunnen lezen. Graag wil ik deze
boekjes weer mooi inpakken en kan daar zeker wel wat hulp bij gebruiken.
Vrijdag 19 november is er geen koffie-inloop i.v.m. de schoonmaakochtend. Graag zou ik dat moment gebruiken om de boekjes in te
pakken. Als u wilt komen helpen is dat reuze fijn. Wilt u het alstublieft even laten weten via mail of telefoon. We beginnen met inpakken om 10 uur.
Bij voorbaat veel dank!
Nicoline Swen
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Herdertjestocht– oproep
Het KerstWandelTheater in Varsseveld gaat dit jaar door!
Na het grote succes van deze 'herdertjestocht' in 2016 (meer dan 500
bezoekers!), kunnen we dit jaar weer een nieuwe editie organiseren.

Dit jaar vindt het plaats op zondag 19 december 2021 vanaf 17.00
uur.
Er wordt weer gezocht naar enthousiaste toneelspelers, muzikanten,
zangers/zangeressen en handen-uit-de-mouwen-stekers voor achter
de schermen.
Wil je meehelpen/-doen? Laat het alsjeblieft weten door een mailtje
te sturen naar voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
Hartelijke groet, namens 'de organisatie',
Nicoline
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Vooraankondigingen

Vrij én...Zo
18 december
Op zaterdag 18 december komt
saxofoonkwartet Quatrofonia bij ons een optreden verzorgen. Dit ensemble speelt klassiek saxofoonmuziek van o.a. Fauré en Prokovief,
maar ook van Astor Piazolla en Henri Mancini.
In de volgende Eendracht meer over dit optreden.

Wereldvrede-meditatie
Oudejaarsdag vindt traditiegetrouw de
Wereldvrede-Meditatie plaats van
13.00 – 14.00 uur in de kerk,
Doetinchemseweg 5 te Varsseveld.
De deur staat open om 12.30 uur.
Ieder is van harte welkom om aan deze meditatie deel te nemen.
In de Eendracht van december a.s. zal uitgebreider aandacht aan deze
Wereldvrede-Meditatie besteed worden.
Tot ziens.
Hartegroet, Riemke
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Namen en adressen / Colofon
Voorganger:

Mevr. N. Swen-Fischer , Soerinkweg 3, 7244 AL Barchem
(06) 22 497 969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,
7050 AA Varsseveld
E-mailadres:
info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Beheer kerk en verenigingszalen:
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28 204 871
Verenigingszaal: “De Eendracht”, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
Voorzitter:
Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 78 59 63 of
(06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Secretaris:
Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Penningmeester: Mevr. M.B.M. Kolkman, Kostersweide 42, 7121 HH Aalten
(0543) 47 68 70 of (06) 21 622 855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Bankrekening: Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
60+ Club:
Mevr. G.W. Semmelink-Leneman
(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Café Cult:
Mevr. J. Bruggink (06) 21 854 353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Balansgroep:
Mevr. M.B.M. Kolkman, (06) 21 622 855 balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Samensteller ‘Eendracht’: Mevr. E.G. Venneker
Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:
Voor de Eendracht van december : 15 november
Voor de Eendracht van januari
: 13 december
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
10.00 u. Viering den Es
28 november
Voorganger: Dhr. M. Chevalking
Zondag
31 oktober

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

Zondag
10.00 u. Herdenkingsviering
Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer
21 november
Autodienst: mevr. W. Nijhof, tel. 0315 24 12 06
Zondag
12 december

10.00 u. Voorganger: mevr. N. Swen-Fischer
Autodienst: mevr. J. Velthorst, tel. 0315 24 33 37

Vrijdag
24 december

19.30 u. Viering Kerstavond
Voorganger: mevr. N. Swen-Fischer
Autodienst: mevr. I. ter Maat, tel. 06 221 031 70

Zaterdag
25 december

10.00 u. Viering 1ste Kerstdag
Voorganger: Dhr. M. Chevalking
Autodienst: mevr. W. Mateman, tel. 0315 24 33 61
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