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Uitleg bij de omslag 

Verscheidenheid in éénheid 

Eénheid in verscheidenheid 

Geboren uit de aarde 

Dragend de eigen kleur 

Kiezend wie je bent 

Je bent, die je bent 

Groeiend naar de hemel 

Omarmd door de zon 

Verscheidenheid in éénheid 

Eénheid in verscheidenheid 

Begroet door de hemel 

Groeiend naar het licht 

 
 
 
Eendracht Oktober:     Voorwoord   Blz. 3 
                              Van de bestuurstafel  Blz. 4 
                                               Activiteiten  Blz. 8 e.v. 
        Oproepjes  Blz. 12 en 13 
             Gedicht   Blz. 14 
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Voorwoord 

Waar zal ik over schrijven.soms gaan mijn gedachten zo ver.. zo tot in 

details, dat ik er niet zeker van ben of het nog wel interessant is te le-

zen. Vandaag, zondag, had ik besloten om zomaar wat te fietsen.. ‘een 

gat in de wind fietsen’ werd lang geleden wel gezegd wanneer je niet 

echt een doel had. Vaak heb ik geen echt doel om te fietsen, tenzij ik 

gericht ergens naar toe moet, dat is dan minder  vrij… vandaag bracht 

mijn fiets mij naar Halle, grotendeels nog opgebroken, doch ik vond 

een doorgang en tenslotte kwam ik bij de begraafplaats.. een drukke 

plaats met vele laatste rustplaatsen, omsloten door een beukenhaag 

met ijzeren poorten.. de poort knerpte bij het openen en ik vervolg-

de  het pad met gebroken schelpen, het geeft een evenzo knerpend 

geluid, geruisloos binnenkomen is niet mogelijk…al gaande dacht ik.. 

ze horen mij al aankomen. Ze, dat zijn mijn vader, mijn moeder en 

mijn broer, netjes naast elkaar. Eerst had ik nog een gesprekje met een 

bezoekster die het graf van haar echtgenoot verzorgde. Ze vertelde dat 

hij vandaag jarig zou zijn geweest, wat zeg je dan…over deze vraag 

hielpen we elkaar heen en zachtjesaan ging ik richting mijn vader, 

moeder en mijn broer. Altijd ‘praat’ ik even met ze, eigenlijk kom ik 

nooit  gespreksstof te kort, ook nu niet. Omdat ik eerst tijd had ge-

maakt voor die andere bezoekster, hoorde ik mijn moeder zeg-

gen.“Woar blief i’j toch.. ‘ k had ow al eerder verwacht”…ik schoot 

in de lach en antwoordde; “Er was iemand jarig en zijn vrouw bracht 

mooie bloemen, dat maakte mij blij, daarom sta ik hier zo blij bij jul-

lie”. Ik ging zitten op het smalle herkenningssteentje bij het graf en 

dacht nog na over die verjaardag… ik keek op vader- en moeders graf 

en dat van mijn broer… ik las de data van hun geboorte en sterven… 

ik dacht.. inmiddels hebben ze een nieuwe geboortedatum gekregen.. 

hun overlijdensdatum hier op aarde is de geboortedatum in de geeste-

lijke wereld. Ik zag iets van een totaalbeeld, bij het overlijden de tun-

nel waar sommige mensen met een bijna dood ervaring over spreken, 

de weg die een mens alleen  moet gaan, om de stoffelijke wereld te 

verlaten, geeft hier verdriet, doch in de geestelijke wereld een liefde-

volle herkenning…verwelkoming door geliefden, terwijl er bij de  
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geboorte het geboortekanaal ook als  tunnel  kan worden gezien, 

waar de mens zich alleen moet doorworstelen, en hier op aarde met 

grote blijdschap wordt ontvangen. Ik ben er me niet van bewust, hoe 

lang ik op dat smalle steentje heb gezeten.. het luiden van de dorps-

kerkklok deed me weer terugkomen in het nu, even keek ik nog naar 

de datum van mijn moeders sterfdag en dacht, ‘Je zult het goed heb-

ben waar je nu bent samen met vader en broer. Toch...toch vroeg je 

je af waar ik toch bleef.. toch had je mij eerder verwacht… moe-

der… blijf je altijd..altijd op de ‘uutkiek’. 

Dieneke Steenbeek 

 

Van de bestuurstafel 

Beste mensen, 

Inmiddels zijn de regels weer versoepeld. U hoeft zich voor de     

vieringen niet meer op te geven. Voor andere activiteiten, zie bij be-

treffende activiteit verderop in de Eendracht. Op dit moment stuurt 

onze secretaris nog een mail naar de mensen die hij in zijn bestand 

heeft, om nog eens te wijzen op een viering. 

Zondag 19 september, was de oecumenische vredesdienst in de Gro-

te Kerk met als thema ‘Ik heb jou nodig’. Het 

bloemstuk verwoordt dit: ‘De liefde stroomt 

vanuit het bloemenhart door de rozen en de 

klimop, om door de geven’. Het was een mooie 

viering. 
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In memoriam 

Minke Jansen-Zeephat 

Minke wordt geboren op 31 mei 1933 in Makkinga 

  Zij overlijdt in Doetinchem op 9 september 2021 

 

Minke groeit op in Makkinga, terpdorp in Friesland. Ze gaat er naar de 

lagere school, later naar de Mulo in Oosterwolde. In haar geboorte-

plaats ontmoet ze Gerrit, Gerrit Jansen uit Terborg. Hij is volontair op 

de zuivelfabriek in Makkinga en aan hem geeft ze 17 mei 1960 het ja-

woord. Twee kinderen krijgt het stel. Zoon Gerrit, geboren in Oude-

schoot en dochter Gré, geboren in Meppel. Oudeschoot en Meppel zijn 

plaatsen waar het gezin terecht komt als vader er werk vindt in de plaat-

selijke zuivelfabrieken. Minke geeft het werk dat ze zo graag doet in 

het sanatorium in Appelscha op als ze in het huwelijk treedt. Ze maakte 

rontgenfoto’s, ze was er goed in. Maar het was in die tijd gebruikelijk 

dat vrouwen stopten met hun werk als ze trouwden. Niet voor te stellen 

nu.  

In Varsseveld wordt Gerrit directeur van de kaas- en zuivelfabriek, de 

‘botterfabriek’. Minke mist haar moeder, Friesland is ver weg, maar in 

Varsseveld stort ze zich in het verenigingsleven: de plattelandsvrou-

wen, de gymnastiek, de vrouwenclub van de NPB. En ze is alles, behal-

ve de ‘vrouw van de directeur’. Minke is vooral zichzelf.  

Als haar man na een lang ziekbed overlijdt is er eerst de grote leegte, 

het gemis. Maar ze krabbelt op. Ze gaat het huis aan de Spoorstraat op-

knappen. Wekelijks gaat ze een middag naar de Bettekamp, voor het 

welfarewerk. De kleindochters Heleen en Fleur zijn haar oogappels. De 

weg naar Zeewolde is nooit te lang om er op te passen als dat nodig is. 

Zo leeft Minke haar leven, als een bezige bij. Met haar Peugeot 206 

gaat ze overal naartoe en later wordt de elektrokar in het dorp haar ver-

voermiddel.  

Als door corona de samenleving op slot gaat, is dat ook voor Minke een 
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hele beproeving. Ze kan niet meer gaan, het wordt stil om haar heen. 

Langzaam maar zeker gaat haar gezondheid achteruit. Ze wordt door 

tia’s getroffen en als na een val blijkt dat er niets meer aan te doen is, 

volgt de gang naar Den Ooiman, het verpleeghuis in Doetinchem. Daar 

overlijdt ze. 

Met woorden en muziek hebben we 16 september afscheid van haar ge-

nomen in crematorium Slangenburg.  

Jarenlang was het witte kerkje aan de Doetinchemseweg voor Minke 

een soort vaste basis. Een gemeenschap waar ze bij wilde horen, dat was 

voor haar misschien wel het belangrijkste. Maar toch vermoed ik ook 

dat Minke in de kerkgang, in dat ritueel van de zondagmorgen, voor 

haar zelf  rust zocht en momenten van bezinning. Met de nuchterheid 

die haar eigen was, wilde ze verhalen uit de Bijbel, maar ik denk nog 

meer de vragen van het leven, tegen het licht houden. Om antwoorden 

vinden als steun in de rug om mee verder te kunnen, door te kunnen 

gaan en te kunnen blijven doen. Blijven doen, in haar gezin dat ze met 

veel zorg omringde. Blijven doen in de gemeenschap. Voortdurend het 

goede in de mensen willen zien. Daar in geloven, geloven in het goede, 

daar God in zien. Dat was denk ik Minkes overtuiging, haar geloofs-

overtuiging.  

Iets daarvan schemert door in de gedichten van Toon Hermans die ze 

regelmatig koos als ze een bijeenkomst van de Vrouwenclub moest ope-

nen en waarvan het volgende gedichtje was afgedrukt op haar rouw-

kaart: 
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Mijn liefste wens 

opnieuw geloven in de mens, 

niet altijd wijzen op zijn falen 

maar duizend malen weer  

herhalen 

dat hij een deel is van Gods plan 

daar wordt de wereld mooier van 

 

Op 8 september overleed Wilhelmina Aleida (Ali) ten Broeke-

Veldhorst. In een volgende Eendracht zal een ‘In Memoriam’ staan. 

 

Zo heeft Minke Jansen-Zeephat op haar eigen wijze voor velen het  

leven mooier gemaakt.  

Moge zij rusten in vrede. 

Marchel Chevalking 
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                                   Activiteiten I 
 
                    Vrij én ….Zo 
 
                       ‘Optreden van ‘Goed Volk’.  
 
Soms heftig, soms lieflijk maar altijd in een harmonische sfeer. 
Meerstemmige zang in dialect (Achterhoeks en Liemers) is hét handels-
merk van 
  
Hans Beernink:  Gitaar-Basgitaar en zang 
Stef Geurtzen:  Gitaren-Mondharmonica en zang 
Hans Westerveld: Gitaar-Banjo-Melodica-Mandoline en zang         
Frans van Gorkum: Verteller en zanger 
Luisterliedjes en verhalen die gaan over de alledaagse dingen van het 
leven. 
Het gezelschap maakt uitsluitend gebruik van eigen tekstmateriaal. 
Het wordt een mooi en hàevig  optreden. 
  
Wanneer:  zaterdag 2 oktober                                                          

Waar:  ‘t Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld        

Aanvang:  20.00 uur                                                                        

Deur open:  19.30 uur                                                                           

Entree:  8 euro                                                                                 

Aanmelden  vrijenzo@gmail.com of 06 413 91 784 (Gerwin) 
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Activiteiten II 
 

Balanslezing 

 

      

Herinnering: Op zondag 3 oktober is weer een Balanslezing om 

10.30 uur in zaal de Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld 

Onderwerp: Erkenning en Identiteit 

Corrie Haverkort. 

Inloop vanaf 10 uur. 

Entree: 10 euro (incl. koffie/thee) 

Meer info: Zie Eendracht van september en website 

Aanmelden: Els Hermsen, 06 10123593, hermsenels@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

Je leven is niet van jou als je je altijd druk maakt over wat 

anderen van je denken 
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Activiteiten III 

60+Club 

 

Op dinsdag 12 oktober is er weer een 60+Club bijeenkomst. Onder het  

genot van een kopje koffie of thee gaan we luisteren naar de heer Theo 

Elzinga. Hij komt een presentatie geven over de Voedselbank, waar 

veel mensen in deze tijd afhankelijk van zijn.  

Het zou fijn zijn als u iets houdbaars meebrengt. Hoeft niet, maar mag 

wel.  

 

Wanneer:  dinsdag 12 oktober 

Waar:  zaal de Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld 

Aanvang:  14.30 uur 

Zaal open:  14.00 uur 

Entree:  vrijwillige bijdrage 

 

Het leven is een geschenk,  

maar je krijgt het niet cadeau 
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Activiteiten IV 
 

Meditatie op thema 
 
‘Onvoorwaardelijke Liefde’ 
  
Deze avond gaan we ervaren hoe we ons kunnen verbinden met On-
voorwaardelijke Liefde. Allereerst gaan we binnen geleide meditaties 
in verbinding met Hemel en Aarde.   
Aartsengel Pistes Sophia, de Hemelse en Aardse Moeder, reikt ons 
haar hand. Zij helpt ons in verbinding te komen met de Hemelse en 
Aardse dimensie.  Een waar bad vol harmonie en innerlijke eenheid 
koestert ons. We worden er als het ware in ondergedompeld. 
Vervolgens geleidt Maria Magdalena ons binnen in de verbinding 
met Onvoorwaardelijke Liefde.  Zij omhult en vult ons met haar On-
voorwaardelijke Liefde. Zo komt de voelervaring en voelbeleving in 
ons tot stand. Voelervaren en voelbeleven we, wat Onvoorwaardelij-
ke Liefde voor ons betekent. We voelen in ons 
hoe de Onvoorwaardelijke Liefde samengaat 
met  de innerlijke harmonie en innerlijke een-
heid. We ervaren een diepe eenheid in onszelf 
en met alles en iedereen op de aarde. 
De opgedane ervaringen kunnen desgewenst 
met elkaar gedeeld worden. Na afloop kan er 
nagepraat worden. 
Iedereen is van harte welkom. 
Deze avond wordt verzorgd door Riemke. 
  
 
Wanneer: vrijdag 15 oktober 2021 
Waar: voorportaal Kerk, Doetinchemseweg 5, Varsseveld. 
Aanvang: 20.00 – 21.45 uur, napraten kan tot 22.00 u. 
Deur open: 19.30 uur 
Entree:        vrijwillige bijdrage 
Informatie: Riemke J. de Boer, 0315-32 91 07 
                                             of  riemkedeboer@hetnet.nl 

mailto:riemkedeboer@hetnet.nl
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Oproep Schoonmaak 

Vrijdag 19 november 

Beste mensen, 

Het is al enige tijd geleden dat we u vroegen  om te helpen met de   

grote schoonmaak. 

Dit jaar willen we dit weer organiseren en wel op vrijdag 19 november 

om 9 uur. Het duurt nog even, maar dan kunt u het vast in de agenda 

zetten. De vrijwilligers die altijd kwamen weten nog wel wat ze mee 

moeten brengen. Mocht u meer informatie willen, bel dan even met 

Marion, tel. 06 28 204 871 

Er is die ochtend geen koffie inloop! 

Activiteiten V (november) Vooraankondiging! 

Film 

FILM & SOEP ‘NOMADLAND ‘ 

Wij beginnen om 16.30 uur met de film, na afloop is er soep met een 

broodje. Aan tafel kunnen we napraten over de film en wat deze bij 

ons oproept. NB: In dit nieuwe seizoen vertonen wij films via thuis-

bioscoop-sites. Daardoor variëren de prijzen van de film. Info film: 

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.  

Wanneer: 16 november                                                                             

Waar: zaal de Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld                   

Tijd:  16.30-19.00 uur                                                                         

Kosten: 6 euro + 1 euro voor de soep                                                        

Aanmelden: film@vrijzinnigenvarsseveld.nl  of 06 101 235 93 
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Oproep 
 

Na het succes van de vorige twee edities, maken wij ook dit jaar met 
elkaar weer een adventsbundel. 

28 dagen met bij iedere dag een tekst en een illustratie. 
 

De teksten kunnen (zeer) korte verhaaltjes zijn, gedichten, anekdotes, 
etc.. De illustraties kunnen natuurfoto’s zijn, tekeningen, schetsen, 

maar bijvoorbeeld ook een foto van een beeld of schilderij. 
 

In verband met opmaak en drukken, vragen wij u uiterlijk 11 oktober 
uw materiaal in te sturen. (via post/mail) 

 
U mag meerdere teksten en/of illustraties inzenden. Mocht er teveel 
worden aangeleverd, dan zullen wij een selectie maken. Eventueel 

kunnen we materiaal bewaren voor een volgend jaar. 
Het is niet nodig om bij een tekst een bijbehorende illustratie aan te 
leveren, of omgekeerd. Het volstaat om één van beide in te zenden, 

wij kiezen dan een passende aanvulling daarbij. 
De samenstelling van het boekje nemen wij voor onze rekening. 

 
 

Hartelijke groet, Nicoline Swen & Helene Westerik 
 

 
 

 

Mensen zijn altijd van   

alles kwijt, behalve een 

excuus, dat is snel          

gevonden 
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Laat mij als een boom zijn 

Zoals een boom in de grond geworteld is                 

Zo zou ik in het leven willen staan                          

Vanzelfsprekend de seizoenen volgend                  

Bloesemen als het mijn tijd is                                     

Bloeien als het warm genoeg is                                  

Mijn bladeren laten vallen                                             

In volledig vertrouwen                                            

Dat er een nieuwe bloeitijd komt                                

En kaal durven zijn                                                    

Om me te richten op innerlijke groei 

Maar in plaats daarvan probeer ik het leven                 

Naar mijn eigen beeld te vormen                                

Door alles weg te snoeien, te knippen en te za-

gen wat me niet bevalt                                                        

Alsof ik het natuurlijk verloop van mijn leven 

kan controleren                                                              

Ik probeer te bloeien als de tijd nog niet rijp is             

Als mijn bladeren vallen verzet ik me hevig             

Ik wil niet dat het gebeurt: niet nu, niet zo                  

Laat mij echter als een boom zijn                               

Heel natuurlijk                                                          

Bereidwillig de stroom van de omstandigheden 

volgend                                                                         

Zo zou ik willen leven                                                   

En sterven             

                                                            Anky Floris 
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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 november : 18 oktober 

         Voor de Eendracht van december : 15 november 

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 
03 oktober 

10.00 u. 
10.30 u. 

Inloop met koffie en thee 
Balanslezing door mevr. C. Haverkort 
Thema: Erkenning en identiteit 

   

Zondag  
17 oktober 

10.00 u. Voorganger, Dhr. Ivo de Jong 
Autodienst: mevr. W.Mateman, tel. 0315 24 33 61 

   

Zondag 
31 oktober 

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

   

Zondag 
21 november 

10.00 u. Herdenkingsviering 
Voorganger: mevr. N. Swen-Fischer 
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 

   

   

   

   




