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Voorwoord
Vroeger was alles beter?
Een mooie herfstdag in oktober. Ik ben met de hond op Texel en loop
langs het strand en door de duinen. Wat heeft Nederland toch mooie
natuurgebieden en schitterende landschappen. Niet alleen op de
Wadden, maar ook in onze eigen Achterhoek.
Energiecrisis, stikstofcrisis, woningcrisis, asielcrisis, Poetin. Het is één
en al crisis wat de klok slaat. Maar op een mooie dag aan zee lijkt dat
ver weg.
De zeven jaren van voorspoed zijn weer voorbij, de bomen groeien
niet meer tot in de hemel. Het is een soort wetmatigheid. Na
economische voorspoed volgen altijd weer mindere jaren.
En overal is personeelsgebrek; in het onderwijs, de zorg, de
spoorwegen. Waar niet?
Wat minder woorden en wat meer daden, zou dat misschien kunnen
helpen. We maken alleen nog beleid, wat daadwerkelijk kan worden
uitgevoerd. En zetten een deel van de beleidsmakers in om dat beleid
ook daadwerkelijk uit te voeren.
Vroeger was niet alles beter. Maar van sommige dingen uit het
verleden kunnen we best wat leren. Bijvoorbeeld: zorg dat overheid en
bedrijven te bereiken zijn voor mensen. Want digitalisering is
ontzettend doorgeslagen. Bel maar eens een instantie, eerst krijg je een
bandje waarin je min of meer wordt verzocht toch vooral niet te bellen.
Heb je het antwoord op je vraag echt niet op de
website kunnen vinden? (Nee, dat heb ik niet
kunnen vinden, anders zou ik niet bellen).
En waarom wordt het mensen, die digitaal wat
minder goed mee kunnen komen zo moeilijk
gemaakt. Het begon al met de corona vaccinatie,
waarbij in eerste instantie niemand had bedacht
dat niet iedere (hoogbejaarde) Nederlander internet heeft.
Stel je voor je komt als vreemdeling in Nederland zonder pinpas met
alleen wat contant geld. Een buskaartje kopen wordt dan al een hele
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uitdaging. Ik heb toch het idee dat Nederland hierin wat verder is
doorgeslagen dan sommige andere landen.
Sommige mensen hebben het zwaar, dat wil ik niet bagatelliseren.
Maar het kan best een tandje minder allemaal. Je kunt bijvoorbeeld
beter één goed kledingstuk kopen en daar een paar jaar mee doen, dan
regelmatig iets kopen bij de Primark of zo. Dat scheel veel aan
grondstoffen. En er hoeft niet zo veel textiel te worden weggegooid.
Zo is er nog veel meer te bedenken. Apparaten worden zo gemaakt
dat er na 20 jaar amper nog een onderdeel te krijgen is als er iets kapot
gaat.

Christian Boltanski, detail of No Man’s Land,
2010. Photo by JCK.

Een ander “vreemd” verschijnsel is dat de afstand tussen stad en
platteland groter lijkt te zijn geworden, zoals ook Remkes
constateerde in zijn rapport. Afstanden zijn sneller te overbruggen,
met de trein of met de auto, sociale media verspreid het nieuws
razendsnel. Maar de verbinding verloopt moeizaam. Veel mensen
denken veel traditioneler dan de culturele, stedelijke “elite”. Een
beetje meer wederzijds begrip zou prettig zijn.
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En dan die sociale media; ik vraag me af waarom politici en BN- ers
zoveel op Twitter zitten. Zelf zou ik geen Twitter account willen als ik
een politicus zou zijn. Waarom zou je jezelf blootstellen aan mensen,
die elke lelijke gedachte, die bij ze opkomt het internet op gooien.
Ik luister graag naar verhalen van vroeger. Nu zult u zeggen “dat ligt
aan je leeftijd”. Dat is niet helemaal waar. Als kind luisterde ik al graag
naar de verhalen van mijn opa. Verhalen van de periode rond 1920
bijvoorbeeld. Hoe alles er toen uitzag, dat er nog grote heidevelden
waren en over een eigenaardige man in een plaggenhutje op de hei.
Ik luister graag naar de verhalen van mijn moeder. Hoe ze speelde met
de buurkinderen. De school, de herinneringen over de oorlog. De
middenstanders in het dorp. Met twee lagere schoolvriendinnen is ze
nog steeds bevriend.
Ik herinner me mijn eigen lagere schooljaren. Bobbie, de hond mocht
mee in de klas. Hij kwam ’s morgens een keer aanlopen en bleef dan
op mij wachten.
Vroeger was niet alles beter. Maar van sommige dingen uit het
verleden kunnen we best wat leren wat betreft tempo en duurzaamheid
bijvoorbeeld.
Lini Vossers
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Van de bestuurstafel
De laatste Eendracht van dit jaar licht voor u. Hiervoor is gekozen
omdat Nicoline op dit moment de Eendracht maakt.
De komende maanden maken we ons op voor de verjaardag van de
afdeling, de gedachtenisviering, een dialectviering en de vieringen met
kerst.

Oproep voor nieuwe bestuursleden
Wij hebben de afgelopen tijd een aantal mensen gepolst om zitting te
nemen in het bestuur.
Tot dusverre heeft niemand hier positief op gereageerd. Toch is
dringend versterking nodig.
Vindt u het belangrijk dat de afdeling blijft bestaan en voelt u zicht
betrokken bij de afdeling laat het dan aan één van de bestuursleden
weten.

Oproep schoonmaak
Wij vragen weer uw hulp bij de schoonmaak.
Als u zin en tijd hebt zien we u graag op vrijdagmorgen 18 november
vanaf 9.00 uur.
Wij zouden het fijn vinden als u zich even aanmeldt bij Marion, onze
koster. Zij zal dan eventueel ook zeggen wat u zelf nog mee kunt
brengen en heeft dan inzicht met hoe velen er gepoetst gaat worden.
Haar telefoonnummer is 06-28204871.
Er is deze ochtend geen koffie-inloop.
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In Memoriam
Tini van Mourik - van Schuppen
Christina Johanna
Zij werd geboren in Lunteren, op 19 augustur 1930.
Op 9 september overleed zij, 92 jaar.
Samen met haar echtgenoot Arek Jan kreeg zij twee kinderen,
Willeke en Gert-Jan. Zij was een lieve en zorgzame moeder.
Tini had 7 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Op de kaart
stond het gedichtje dat zij 25 jaar eerder in het poezie album van
haar kleindochter Christa schreef:
Ieder waar je echt van houdt
zalje warmte blijven geven.
Ook al is het niet gebleven,
‘t blijft altijd een deel van jou,
een stukje van je leven.
De familie heeft haar samen mogen begeleiden in haar laatste
levensdagen. Ook het afscheid vond in kleine kring plaats.
Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.

In Memoriam
Annie Beernink – Grotenhuis
Anna Catharina
Annie werd geboren op 6 december 1937 in Winterswijk.
Zij overleed op 29 september, eveneens in Winterswijk, 84 jaar.
Annie wordt geboren op een boerderij in het grensgebied van
Nederland en Duitsland. Ze is de middelste van drie kinderen.
In de laatste dagen van de oorlog verliezen ze de boerderij door
brand, als ze knel komen te zitten tussen de bezetter en de
oprukkende bevrijders. Haar ouders weten de dieren te redden,
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wat in het voorhuis ligt, gaat verloren. Annie is pas 7 jaar en
de herinnering maakt diepe indruk op haar. Later, in 1950,
verhuist het gezin Grotenhuis naar een andere boerderij, in
Meddo. Met een mooie naam: Beernink!
Na de verhuizing zal Annie nog een paar maanden naar school
gaan, alvorens als meisje van 13 jaar thuis te komen om mee
te helpen. Eerst met name in het achterhuis, later, als haar
moeder ouder wordt, gaat ze ook steeds meer in het voorhuis
doen en de tuin.
Het past bij haar karakter: betrokken, bescheiden, en de ander
(en het werk) altijd eerst.
Het zijn woorden die op haar rouwkaart staan: zo was zij!
Haar nichtjes weten de juiste woorden te vinden:
Eenvoud voldoet,
betrokkenheid overheerst.
Bescheidenheid een gewaardeerd goed,
en de ander altijd eerst.
Als haar vader op leeftijd komt en moeder gaat dementeren, is
het in 1980 tijd om de boerderij te verlaten en naar
Winterswijk te verhuizen, naar het huis waar ze, samen met
Wim, altijd is blijven wonen. Sterker nog, als je nu om je heen
kijkt in de woonkamer zie je nog een aantal dingen, die al die
tijd onveranderd zijn gebleven. Waarom zou je iets vervangen
wat nog goed is? Wat tegenwoordig 'mode' is, deed Annie al
als vanzelfsprekend: hergebruiken, spullen verstellen, gezond
puur eten, afval scheiden.
Eenmaal verhuisd breekt er een andere fase aan. Annie gaat
buitenshuis werken. Tot zo'n twee jaar geleden deed ze
vrijwilligerswerk in het bejaardencentrum. En daarnaast zijn
er de verenigingen, de vele vriendinnen en haar hobbies, zoals
de tuin, die haar dagen vullen.
Na een kennismaking per brief en een periode van aftasten,
bloeit er iets moois op tussen Annie en Wim Beernink. Ze
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trouwen in 1988 en hebben een goed en gelukkig huwelijk.
Op 6 oktober nemen we met velen afscheid van Annie. Ondanks
haar bescheiden karakter heeft ze vele mensen geraakt en
geinspireerd tijdens haar leven. We zien prachtige foto's en er
zijn warme en ontroerende woorden van haar nichten en
achternichtjes. Ze zal gemist worden.
Ik wens haar dierbaren veel kracht toe bij het dragen van dit
verlies. Dat haar herinnering tot zegen mag zijn.
Nicoline Swen

Op 20 november vindt de jaarlijkse
gedachtenisviering plaats. Dit jaar gaan
Marchel en Nicoline samen voor en er is
prachtige muziek van Jarik de Graaff en
Charl Venus.
Regelmatig horen wij van mensen dat zij
deze viering thuisblijven om de nabestaanden
alle ruimte te geven. Graag willen wij u
uitdrukkelijk uitnodigen wèl aanwezig te zijn.
Om als vereniging samen stil te staan bij onze
overledenen en ook de nabestaanden doet het
goed om te merken dat velen de moeite
nemen om te komen.

Koffiemomentje!
In de vorige Eendracht berichtten wij u
over de op handen zijnde opruiming van
ons gebouw. Deze mok heeft in ieder
geval een goede bestemming gevonden!
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Verjaardag van de afdeling
30 oktober 2022, 10.00 uur
door Marchel Chevalking
mmv NPB-ensemble en Mark Burgers
‘Verjaardagsfeestje’ met ensemble en organist
Het is een beetje een ongeschreven regel dat we de laatste zondag in
oktober de verjaardag van onze afdeling vieren. 149 jaar dit jaar!
Daarom wordt de viering van zondag 30 oktober aanstaande
muzikaal opgeluisterd door het NPB-ensemble èn door organist
Mark Burgers. We zijn blij de muzikanten in ons midden te hebben.
Mark Burgers is sinds enkele jaren een vertrouwd gezicht achter het
orgel en het is fijn ook het NPB-ensemble onder leiding van Wim
Lammers weer te mogen verwelkomen.
Het NPB-ensemble heeft een lange traditie binnen onze
geloofsgemeenschap. De groep die bestaat uit circa twaalf
muzikanten die bij verschillende verenigingen hun partijtje
meeblazen, heeft al heel wat vieringen opgeluisterd. Dat bleek toen
bij de voorbereiding van de viering van 30 oktober ‘bibliothecaris’
Benny Bel het excell-bestand met muziekstukken tevoorschijn
toverde: het is een flink bestand. Per keer wordt gekeken welke
nummers uitgevoerd kunnen worden, afhankelijk van welke
muzikanten zich voor deelname aan het ensemble hebben
opgegeven. Een aantal keren wordt serieus gerepeteerd, om de
muziek zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. En in overleg
met de organist wordt gekeken welke werken samen uitgevoerd
kunnen worden.
Ook deze keer is er zodoende weer een mooie selectie samengesteld.
De viering van 30 oktober gaat fijne muziek opleveren, dat staat
vast. Komt allen!
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Activiteiten I
VRIJ én….Zo op vrijdag 4 november
Een heerlijke avond met muziek en zang!
Derk-Jan Terpstra heeft inmiddels al meerdere
concerten gegeven op de piano. In Kiev heeft hij een paar
jaar terug een pianoconcours voor amateurs gewonnen.
Derk-Jan heeft inmiddels een breed repertoire aan muziek,
Pop, Blues, en/of klassiek hij draait er zijn handen niet
voor om.
Herman Haan werd vroeger ook wél de hard rockdominee genoemd, vanavond wordt er uit een ander vaatje
getapt. Al zingend en verhalend vermaakt hij ons, vaak
met een lach, soms met een traan.
Lisanne Knol is de zangeres van de Achterhoekse
band Lizzy Turnip, maar vanavond dus met Derk-Jan
en Herman. Muziek uiteenlopend van rock tot mooie
luisterliedjes.

Datum :
Tijd :
Waar :
Entree :
Info :

Vrijdag 4 november
20 uur (inloop 19.30 uur)
’t Witte Kerkje
Vrije gift
vrijenzo@gmail.com of 06 41391784 (Gerwin)

Herfstwandeling op maandag 7 november
We verzamelen om 10.30 uur op het parkeerterrein van kasteel
Slangenburg. De wandeling zal ongeveer 1 ½ uur duren en daarna
kunnen we (voor eigen rekening) nog een kopje koffie drinken in
Het Koetshuis. Een mooi gedicht mag altijd mee voor onderweg!
Informatie bij Nicoline
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Activiteiten II

60+ Club met Oddny Tolkamp op dinsdag 8 november
“Ik ga gewoon alles leren wat nodig is!”
Oddny Tolkamp is blind. Operaties konden niet voorkomen dat ze
blind werd. Al heel snel dacht ze: “Ik ga gewoon alles leren wat nodig
is om hiermee om te gaan’’. Ze was 23 jaar en had zoveel vragen over
hoe ze nu toch verder moest. Gelukkig waren haar andere zintuigen erg
goed.
Oddny komt vertellen over hoe deze reis voor haar gegaan is en waar
het haar vandaag gebracht heeft.
Datum :
Tijd :
Waar :
Entree :
Info :

8 november
14.30 uur
de Eendracht
Vrije gift
Willie Semmelink, 0315-29 83 91

Lezing door Geert Klein Bruinink op zondag 13 nov.
Een Cursus van Liefde
– een introductie
Een Cursus Van Liefde is meer dan een boek. Het is een
Complete cursus over Zelfkennis, een geheel van transformerende
wijsheid, een nieuwe manier van leven en in de wereld zijn.
In deze interactieve lezing gaan we op zoek naar de verbinding
tussen hoofd en hart via de Cursus van Liefde.
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Activiteiten III

– vervolg lezing Een Cursus van Liefde is zo’n boek dat levens verandert.
ECVL is een complete cursus over zelfkennis die leidt tot
blijvende voordelen voor uw leven. Het is geen boek met
mentale concepten, maar een boek dat tot in je hart reikt
en een transformatie teweegbrengt.
Geert Klein Bruinink (1965) zal deze interactieve lezing verzorgen.
In het dagelijkse leven is hij (enneagram)bedrijfscoach en inspirator
via zijn ondernemingen Enneavision en de Rode Maan. Na zijn
studie bedrijfseconomie is hij zich gaan verdiepen in verschillende
spirituele stromingen / inzicht waaronder Cursus in Wonderen,
Padwerk, Enneagram, Human Design, Tzolkin, Gene Keys en een
Cursus van Liefde.
Meer daarover is te vinden op de website www.onderzoekhetzelf.nl
Datum :
Tijd :
Waar :
Entree :
Info :

zondag 13 november
10.30 uur – 12.30 uur (incl. korte pauze)
Zaal open om 10.00 uur
Centrum 't Witte Kerkje, Zaal De Eendracht
Beatrixstraat 1a, Varsseveld
10 euro (incl. koffie/thee)
lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Oproep – hulp gevraagd
Op dinsdag 22 november worden de adventsbundeltjes ingepakt. Een extra paar handen is
altijd welkom!
Het inpakken begint om 13.30 uur in de
Kleine Zaal.
Info bij Nicoline
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Activiteiten IV

Meditatieavond op thema op vrijdag 18 november
Eenheid Lichaam Geest Ziel
Binnen geleide meditaties versterken we de verbinding binnen in ons
met lichaam-geest-ziel. We versterken in ons stoffelijk lichaam de
verbinding met ons hart. In ons hart bevindt zich het zieledeel, en het
Hoger Zelf nodigen we uit om zich bij de ziel te voegen. Vanuit de
liefde in ons hart en de liefde van onze Ziel en het Hoger Zelf
expanderen we ons bewustzijn. Ons stoffelijk bewustzijn verruimt zich
meer en meer. Via de pijnappelklier maken we contact met het Veld.
Het Veld het gebied van Al Wat Is, het gebied van niets dat
tegelijkertijd alles vertegenwoordigt.
Maria Magdalena, de Aartsengel Michael, de geleide gidsen
ondersteunen deze bewustwording vanuit je fysiek hart. Je ervaart
vanuit de verruiming van je geest ziel en lichaam het Veld. Het gebied
van Al Wat Is. Tegelijkertijd het niets en alles.
Dit weten, deze verbinding verankeren we in ons weten, in ons
lichaam.
Zo bereiken we een verdieping met Eenheid vanuit het Al Wat Is met
ons hart, onze geest, onze ziel in ons lichaam.
Datum :
Tijd :
Waar :
Entree :
Info :

vrijdag 18 november
20 – 21.45 uur
napraten tot 22 uur, de deur staat om 19.30 uur open.
het voorportaal van Centrum ‘t Witte Kerkje
Doetinchemseweg 5, Varsseveld
kosteloos. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Riemke, 0315-329107 of riemkedeboer@hetnet.nl

Op Oudejaarsdag vindt traditioneel de Wereldvrede Meditatie plaats
van 13 tot 14 uur. Zie info op pagina 26 van deze Eendracht.
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Activiteiten V

Leeskring Thomasevangelie op dinsdag 22 november
We lezen verder in het Thomasevangelie. Ditmaal lezen en bespreken
we logion 11 & 12. Van harte welkom om (een keer) mee te doen!
Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de
vertaling en het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik
eea ook toemailen.
Datum :
Tijd :
Waar :
Kosten :
Info :

dinsdag 22 november
10 – 12 uur
kantoor, ingang bij het fietsenhok
geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)
Nicoline

Leeskring Verwarrende Verhalen op maandag 28 nov.
Vreemde en bizarre verhalen uit de bijbel waar mensen zich aan
stoten en storen. Onbegrijpelijk dat ze in de bijbel staan. Of toch
niet?
Deze keer:
De beer is los – een weerzinwekkend verhaal uit 2 Koningen. Een
profeet is onderweg naar een klein stadje. Hij komt een groep
jongens tegen. Ze schelden de man uit, maken hem belachelijk en
schreeuwen dat hij weg moet gaan. Dan staat hij stil, kijkt om en
verwenst hen. Ineens verschijnen er twee berinnen en die verscheuren
42 jonge levens.
De profeet trekt verder, naar de volgende stad, alsof er niets is
gebeurd.
Datum :
Tijd :
Waar :
Kosten :
Info :

maandag 28 november (NB 31/10 eerste bijeenkomst.)
10 – 12 uur
kantoor, ingang bij het fietsenhok
geen (Bijdrage voor koffie/thee is fijn.)
Nicoline
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𝒱ℯ𝓇ℓ𝒶𝓃ℊℓ𝒾𝒿𝓈𝓉𝒿ℯ:

Kerst 2022
Met: De Bloemendames,
Marion, Jarik, Julian &
Jelmer Simmes, NJOY,
Marchel, Nicoline en vele
anderen.
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Wanneer is de nacht
ten einde?
Een oude rabbi vroeg
eens aan zijn leerlingen:
“Wanneer is de nacht
ten einde? Wat is het
moment, waarop de
nacht ten einde is en
de dag begint?”
“Is dat misschien het
moment als je uit de
verte een hond van een
schaap kunt
onderscheiden?” vroeg
één van zijn leerlingen.
“Nee, dat is niet het
moment.” zei de rabbi.
“Is het dan als je van
verre een dadelboom van
een vijgenboom kunt
onderscheiden?” vroeg
een ander.
“Ook niet,” zei de rabbi.
“Maar wat dan?”
vroegen de leerlingen.
“Het is dan, zei de
wijze leraar, als je in het
gezicht van een mens
kunt kijken en daarin je
zuster of je broeder
ziet. Tot dat moment is
de nacht nog bij ons.”

Ieder jaar kiest het bestuur 2 goede doelen voor de opbrengst van de
kerstcollectes. Dit jaar zullen dat Kanjers voor kanjers en het Leger
des Heils zijn.
Kinderen dicht bij huis blij maken. Dàt is wat
Kanjers voor Kanjers voor ogen heeft.
Want ook in Oost-Gelderland zijn kinderen
die niet, of onvoldoende, in staat zijn om te spelen
en sporten. Kinderen waarvan je weet dat ze thuis bijna nooit iets
extra’s krijgen, omdat er nauwelijks geld is. Een kind dat langdurig
ziek is, kinderen met een beperking, kinderen die om wat voor reden
niet thuis kunnen wonen of geen kind kunnen zijn. Door het
organiseren van sportieve evenementen en donaties van particulieren
en het bedrijfsleven, maakt Kanjers voor Kanjers dromen van
kinderen waar. Het geld dat wordt ingezameld komt volledig ten
goede aan projecten voor sport en spel voor kinderen in de buurt.
Iedereen met een wens voor het welzijn van kinderen kan bij Kanjers
voor Kanjers terecht
Het Leger des Heils – door Smitha Steenbeek
(dochter van Dieneke Steenbeek)
Van Nicoline heb ik het voorrecht gekregen om in jullie Eendracht
een stukje te schrijven over mijn werk bij het Leger des Heils. Dit
jaar zal jullie kerk het Leger des Heils steunen. Om te weten waar
jullie dankbare bijdrage terecht komt, zal ik jullie meenemen naar
een greep uit mijn dagelijkse werk. Voor uitgebreide info wil ik u
verwijzen naar de website: www.legerdesheils.nl
Mijn motivatie
Tijdens mijn loopbaan als maatschappelijk werker heb ik mijn draai
niet kunnen vinden. Ik miste telkens iets. Ik wilde echt iets van
betekenis zijn voor mensen. Ik heb veel ervaring opgedaan in de
onvriijwillige hulpverlening, vluchtelingenzorg, jeugdzorg,
verslavingszorg, mensen met een beperking. Uiteindelijk liep ik stuk
en zat ik in de ziektewet vanwege een burnout, waarbij ik in
intensieve therapie ben gegaan. Ik ben door allerlei processen
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gegaan die ik daarvoor niet begreep. Het heeft mij sterker gemaakt.
De arbeidsconsulent van het UWV gaf aan dat er ook voor mij een
mooi plekje was. Ik stond er sceptisch tegenover. Door
vrijwilligerswerk ben ik weer in het arbeidsproces gekomen. Op
Netflix zag ik de geweldige serie ‘Call the midwife’ dat zich
afspeelt in jaren 30/40. Zij gaan naar de mensen toe die het heel erg
moeilijk hebben. Dichtbij de mensen, zonder allerlei regels, targets
en doelen. En ineens wist ik het! Dit wil ik!!! Ik ging solliciteren en
kwam de beschrijving van de vacature Ambulant begeleider van het
Leger des Heils tegen. Hier werk ik nu inmiddels ruim 5 jaar en het
mijn plekje gevonden, mijn roeping door God.
Een werkdag beschreven
Ik werk op de afdeling Ambulant Volwassenen team Den Haag. Het
ambulante werk houdt in, dat ik deelnemers (mijn cliënten) in hun
thuissituatie bezoek. Het zijn deelnemers die reeds zelfstandig
wonen of vanuit de opvang van het Leger des Heils een woning
hebben gekregen of via de woningbouw, maar door verslaving,
psychische klachten en/of door economische omstandigheden
dakloos zijn geworden. De begeleiding vindt plaats op gebied van
huisvesting, financiën, woonv aardigheden, dagbesteding/ vrijetijd,
lichamelijke gesteldheid, psychische gesteldheid, verslaving,
zingeving, en justitie.
Werkwijze
Als medewerker bij het Leger des Heils, staan wij naast de
deelnemer. We motiveren, maar behandelen niet. Belangrijkste is
het opbouwen van een vertrouwensband. Dit doen we door met de
deelnemer te levelen. Wij kijken naar de krachten van de deelnemer,
niet naar de probleemstelling.
Een werkdag uit het leven gegrepen
Ik kreeg een nieuwe deelnemer, meneer S., 59 jaar, van Surinaam
Hindoestaanse afkomst. Ik kwam voor het eerst op huisbezoek bij
meneer. Ik had summier wat voor informatie. Meneer S. heeft
reclasseringstoezicht vanuit de forensische psychiatrie. Hij woont
zelfstandig en is voorwaardelijk vrij. Ik wist niet wie deze meneer
was en hoe hij de begeleiding zou opvatten. Bij binnenkomst liet
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meneer mij vriendelijk binnen. Ik zag in de woonkamer dat hij
parkieten heeft. Ik ging kijken en ik zag dat de ogen van meneer S.
begonnen te stralen en met volle overgave begon hij uitgebreid over
de parkieten te praten. Hierdoor is er een leuk contact ontstaan met
meneer en kon ik hem goed begeleiden.
Een ander voorbeeld is een alleenstaande verstandelijke zeer
beperkte man meneer K., 53 jaar, die zijn huis zeer ernstig heeft
vervuild en scheldt en schreeuwt. Hij was zeer zorgmijdend,
waardoor ik door de brievenbus aankondigde dat ik er was. Soms zei
hij iets. Uiteindelijk was ik welkom om bij hem binnen te komen en
hadden we leuke gesprekjes.
Ik ga naar mevrouw Van S., 64 jaar. Ze is van Russische afkomst,
maar getrouwd geweest met een Nederlandse man die overleden is.
Haar ouders en haar zoon zijn helaas ook overleden. Ze heeft veel
verlies meegemaakt. Mevrouw heeft haar woning vervuild en
eigenlijk kan haar niets echt schelen. Zij is erg zorgmijdend en wil
geen bemoeienis, zeker niet als het gaat om haar drankgebruik.
Mevrouw Van S. is alleen in de ochtend nog aanspreekbaar. In de
middag, wanneer ze veel heeft gedronken, kan ze niet meer goed uit
haar woorden komen, ze wordt handtastelijk en luistert totaal niet
meer wat ik haar wil vertellen. Het lastige is, dat door de vervuiling
haar buren klagen. Mijn taak is, om te bemiddelen tussen de
Woningbouw en mevrouw. Te kijken wat er noodzakelijk is om
mevrouw te motiveren om haar woning schoon te maken. Aangezien
mevrouw niet zal gaan schoonmaken, zal ik Thuiszorg
Huishoudelijke hulp in gaan zetten.
Er zijn ook deelnemers die succesvol zijn.
Meneer M., 39 jaar, komt uit Brazilië hij volgt Nederlandse les en
heeft een woning via het Leger des Heils gekregen bij de
Woningbouw. Hij houdt zijn woning heel schoon. De woning is
netjes ingericht. Doormiddel van dagbesteding bij het Leger des
Heils 50/50 Workcenter bij Beans, de koffie corner, is meneer M.
uiteindelijk techniek gaan studeren.
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Tot slot
Zoals u kunt lezen gaat het om een zeer kwetsbare doelgroep.
Mensen die zichzelf niet goed kunnen redden in de maatschappij en
bezig zijn hun weg te vinden of de weg niet meer kunnen vinden.
Doordat team Den Haag juist deze mensen bezoekt in hun
thuissituatie dan zie je op den duur enige verandering. Het is een
zware, veelzijdige, leuke, leerzame, uitdagende job!
– Smitha Steenbeek

Zolang er ouders zijn
die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden
zolang jongeren de gevangenis verlaten
zonder enige hoop of perspectief
zolang er tienermeisjes verkocht worden
aan de hoogste bieder
zolang er nog iemand
op straat de nacht doorbrengt
zolang er wanhoop is, eenzaamheid,
zolang verslaving mensenlevens kapot maakt
zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien –
zo lang zullen wij strijden.
~ William Booth ~
www.legerdesheils.nl
In september trad
Fien Snelting op bij
VRIJ en....Zo, dit
was een groot
succes. Nu heeft zij
gevraagd of zij de
kerk mag gebruiken
voor een actuele
kerstvoorstelling.
De volledige
opbrengst van de
avond gaat naar een
goed doel.
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*
Lach
Ontspan
Plezier iemand

Vraag hulp
Kijk met aandacht

Vertrouw op anderen
Verspil zomaar wat tijd
Maak een lange wandeling

Lees een mooi boek

Maak je een dag geen zorgen
Maak jezelf mooi. Bekijk vakantiefoto’s
Maak een schilderij. Glimlach naar een kind

Zing onder de douche. Vervul een van je wensen
Neem een uitgebreid bad. Accepteer een compliment

Toon je tevredenheid. Luister naar de stilte
Wees nog een keer kind. Luister naar de natuur
Kies een ster
Plan een reis
Haal diep adem

EN HEB LIEF
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Activiteiten VI

Leeskring Thomasevangelie op dinsdag 13 december
We lezen verder in het Thomasevangelie. Ditmaal lezen en bespreken
we logion 13 & 14. Van harte welkom om (een keer) mee te doen!
Op www.thomasevangelie.nl is de tekst te vinden. Wij gebruiken de
vertaling en het commentaar van Bram Moerland. Natuurlijk kan ik
eea ook toemailen.
Datum :
Tijd :
Waar :
Kosten :
Info

:

dinsdag 13 december
10 – 12 uur
kantoor, ingang bij het fietsenhok
geen
Bijdrage voor koffie/thee is fijn.
Nicoline

VRIJ én….Zo op vrijdag 16 december
Winterconcert door het Euregiostrijkkwintet
Vijf strijkers die hun sporen verdiend hebben in binnen- en
buitenland, bij orkesten als het Rotterdams Philharmonisch Orkest en
het Orkest van het Oosten. Ze wonen allen in de grensstreek en
vormen samen het Euregiostrijkkwintet.
Zij staan bekend om hun mooie samenspel en brengen een prachtig
(klassiek) programma met Mozart en Vivaldi. Het is een buitenkans
hen in ons eigen kerkje te kunnen horen optreden!
Datum :
Tijd :
Waar :
Entree :
Info :
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Vrijdag 16 december
20 uur (inloop 19.30 uur)
’t Witte Kerkje
Vrije gift
vrijenzo@gmail.com of 06 41391784 (Gerwin)
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Zondag 18

december 2022

Beleef het kerstverhaal !

Voor iedereen, jong en oud
Vertrek tussen 16.30 en 18.00 uur, afstand ca. 2½ km
Startpunt: De Eendracht Varsseveld
Deelname gratis - gift welkom
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Activiteiten VII

KerstWandeltheater op zondag 18 december
Na een lange pauze is er dit jaar gelukkig weer een KerstWandeltheater
in Varsseveld en wel op zondag 18 december. Iedereen van jong tot
oud kan er aan meedoen. Vanaf gebouw “De Eendracht” aan de Prinses
Beatrixstraat 1 is een sfeervol verlichte route uitgezet die leidt langs de
scènes uit het kerstverhaal uit de Bijbel.
Het startpunt en eindpunt is bij De Eendracht en
vertrekken kan tussen
Zondag 18 december 2022
17.30 en 18.00 uur. De tocht is 2,5 kilometer lang Beleef
en duurt
ongeveer
het kerstverhaal
!
anderhalf uur.
Langs de route zijn stopplaatsen waar
alle gebeurtenissen rondom de geboorte
van Jezus worden verteld en uitgebeeld.
Bij het eindpunt wacht een warm drankje
op de deelnemers. Naast medewerking
Voor iedereen, jong en oud
van een flink aantal spelers zullen anderen Vertrek
zorgen
tussenvoor
16.30 en muzikale
18.00 uur, afstand ca. 2½ km
Startpunt: De Eendracht Varsseveld
opluistering. Een vrije gift is welkom en kan bij De
Eendracht worden
Deelname gratis - gift welkom
gegeven. De route is goed begaanbaar voor mensen in rolstoel of met
kinderwagen.
Het KerstWandeltheater staat voor het brengen van een hoopvol
verhaal, ook voor onze tijd. Het is een samenwerking van alle
geloofsgemeenschappen in Varsseveld: Parochie Maria-Laetitia,
Vrijzinnigen Varsseveld e.o., Christengemeente De Wingerd en de
Protestantse Gemeente Varsseveld. Ook in 2012 en 2016 heeft dit
sfeervolle evenement met veel succes plaatsgevonden. Contactpersoon
namens de organisatie is Marja Rougoor, tel. 0315-241930,
marjarougoor@agroconnect.nl. Kom, doe mee en beleef het
kerstverhaal!!
VRIJWILLIGERS NOG STEEDS WELKOM. Info bij Nicoline
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Activiteiten VIII

Wereldvrede Meditatie op zaterdag 31 december
De jaarlijkse traditie wordt voortgezet.
Juist in de turbulente onzekere tijd die we mee maken is het heel
belangrijk om in verbinding te komen met Vrede. Vrede in ons hart,
vrede vanuit ons hart met onze dierbaren, onze vrienden en
kennissen, onze buren en landgenoten. Alle mensen op onze aarde.
Binnen een geleide meditatie verruimen en verdiepen we onze
verbinding vanuit ons hart met de Bron van waaruit we stammen,
met onze dierbaren, vrienden, kennissen, buren, plaatsgenoten,
landgenoten en met alle mensen wereldwijd.
We verbinden ons vanuit ons hart vol liefde met iedereen die
tegelijkertijd deelneemt aan deze Wereldvrede Meditatie. Voel en
ervaar hoe vol liefdevolle aandacht en warmte we in verbinding
komen met het netwerk van liefde, dat over de aarde tot stand is
gebracht. We sturen vanuit ons hart liefde door alle draden die dit
netwerk vormen. Tot in de uiterste uithoeken van deze aarde.
Vol liefde verbinden we ons met Vrede. Vrede die ons vult, ons
beschermt, ons heelt. Vanuit de Bron wordt krachtig helend
kristallijnen Licht toegevoegd aan dit netwerk. Via ons hart.
Een mooi moment om dit jaar 2022 af te sluiten. Een mooi moment
van bezinning op wat dit jaar 2022 ons gebracht heeft. In Vrede en
Licht zijn we in verbinding met Al Wat Is, de aarde waar we op
leven, met alle mensen van hart tot hart.
Kom je ook aan deze bijzondere Wereldvrede Meditatie deelnemen?
De kaars van verbinding in Vrede en Licht brandt.
Datum :
Tijd :
Waar :
Entree :
Info :
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Oudejaarsdag, 31 december
13.00 – 14.00 uur (de deur staat open om 12.30 uur)
’t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
kosteloos
Riemke de Boer 0315-329107 riemkedeboer@hetnet.nl
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Zondag
30 oktober

10.00 u.

Viering (Verjaardag van de afdeling)
Voorganger: dhr. M. Chevalking
Mmv NPB-ensemble, Mark Burgers
Autodienst: mw. W. Mateman, 0315 24 33 61

Zondag
20 november

10.00 u.

Gedachtenisviering
Voorgangers: dhr. M. Chevalking,
mw N. Swen-Fischer.
Mmv Charl Venus, Jarik de Graaff
Autodienst: mw. D Steenbeek, 06 145 360 64

Zondag
1 december

10.00 u.

Dialectviering
Voorganger: Gerrie Zemmelink
Organist: Mark Burgers
Autodienst: mw. J. Velthorst, 0315 24 33 37

Zondag
24 december

19.30 u.

Kerstavond viering
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Mmv NJOY, Jarik de Graaff
Autodienst: mw. W. Nijhof, 0315 24 12 06

Zondag
25 december

10.00 u.

Kerstmorgen viering
Voorganger: dhr. M. Chevalking
Mmv Jelmer & Julian Simmes
Autodienst: mw. I. ter Maat, 06 221 031 70
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