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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
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Voorwoord
Wandelen, herdenken en bezinnen
Zaterdagmorgen 3 september. De zon komt langzaam op, het licht lijkt
wel gefilterd, de nazomer is in de lucht. Ik ga met de trein naar
Oosterbeek om mee te doen aan de Airborne Wandeltocht. Twee jaar
kon het niet doorgaan vanwege corona, vandaag kan het weer.
Onderweg naar Arnhem stappen steeds meer wandelaars in. Te
herkennen aan wandelschoenen, rugzak, petje of hoedje en hier en daar
een donkerrood T-shirt met het lichtblauwe Airborne-embleem.
In Arnhem kleurt de grote hal van het station oranje. Het zijn de
honderden fans van Max Verstappen op weg naar Zandvoort die net als
ik en al die andere wandelaars in dezelfde trein moeten. Het lukt
wonderwel, het past, iedereen kan mee. De sfeer is opperbest. De
mensen hebben zin in een mooie dag.
De Airborne Wandeltocht werd ooit in het leven geroepen als
eerbetoon aan de geallieerden die in de Tweede Wereldoorlog streden
voor de bevrijding. Ook was het evenement bedoeld om geld in te
zamelen waarmee de soldaten die meevochten in de Slag om Arnhem
in september 1944, terug konden keren naar Nederland om daar de
jaarlijkse herdenkingen rond operatie Market Garden bij te wonen. In
1947 was de eerste Airborne, dit jaar was het officieel de 75-ste.
Veteranen die de Slag om Arnhem meemaakten zijn er nauwelijks
meer. Overleden, of te broos om te kunnen reizen. Enkele tientallen
zijn er deze keer nog. Met veel zorg omgeven maken ze, gezeten in een
‘’treintje’’ een ronde in de omgeving van sportpark Hartenstein, start
en finishplek van de wandeltocht.
De Airborne is het grootste eendaagse wandelevenement ter wereld,
maar het is veel meer dan een wandeltocht over diverse afstanden. De
routes voeren langs plekken waar destijds fel gevochten is, zoals het
kerkje in Oosterbeek, maar ook wordt gegaan langs de begraafplaatsen
waar gesneuvelde militairen liggen. Daar langs te komen is
indrukwekkend. Rijen witte zerken, onafzienbaar. Er zijn wandelaars
waaronder veel kinderen, die bloemen leggen op de graven.
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Dat is het andere wat deze tocht in mijn ogen zo bijzonder maakt: de
deelnemers. Oud en jong uit vele landen: vaders en moeders met
kinderen die de 10 kilometer lopen. Grootouders met kleinkinderen,
hier en daar een ouder echtpaar, hand in hand. Voor hen is het een
traditie. Maar ook voor een jonge vader die een peuter van 3 op zijn
rug draagt en zijn kindje van 7 maanden in de kinderwagen
voortduwt. ‘’Mijn vrouw kon vandaag niet, anders was zij ook mee
gelopen,’’ vertelt hij. De Airborne is herdenken, maar het lijkt ook een
soort bezinnen. Wandelen met duizenden gelijkgestemden die willen
dat het nooit meer oorlog wordt.
De Airborne is ook gezelligheid. Aanwonenden van de route zitten
voor het huis in de tuin, koffie met de buren, samenzijn met familie en
vrienden, een hapje en een drankje horen daarbij. De Airborne
vlaggen die huis aan huis zijn uitgestoken. Dweilorkesten en fanfares
klinken, Frans Bauer schalt hier en daar uit de luidsprekers. Airborne
is ook een feestje. Een feestje in prachtig natuurschoon: het Duno
plateau en de Westerbouwing dat fantastisch uitzicht biedt op de Rijn,
de Betuwe, Arnhem en verder.
Zo loop ik mee in het ritme van de massa op weg naar de finish op het
zonovergoten sportpark, waar de herinnering aan de tocht wordt
uitgereikt en het pilsje goed smaakt. Een drumband op het podium
speelt ‘’We shall overcome’’ en aanwezigen zingen mee. Nooit meer
oorlog………
Als ik terug in mijn woonplaats Doetinchem uit de trein stap zie ik
vlakbij het station de tijdelijke opvanglocatie voor 225
vluchtelingenvoor wie in Ter Apel geen plaats is. Nooit meer oorlog.
Het wil er maar niet van komen.
Marchel Chevalking

Ton Schulten – nazomer
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Van de bestuurstafel
De eerste activiteiten na de zomer zijn gelukkig goed bezocht.
In onze viering van 11 september was Els Venneker, samen met daar
dochter en zoon, ook weer aanwezig. Fijn van haar dochter te horen
dat velen met een kaartje, een bloemetje of zo aan Els hebben gedacht.
Els moet nog wel een paar weken in Antonia blijven.
In oktober staan we stil bij het feit dat de afdeling 149 jaar bestaat. In
de viering van 30 oktober zal hierbij worden stilgestaan. Aan deze
viering zal het NPB ensemble haar medewerking verlenen. Wij
verheugen ons erop.
Dit jaar verschijnen er nog 2 Eendrachten. Dit exemplaar
voor oktober en een gezamenlijke uitgave voor november en
december.
Zoals in de vorige Eendracht reeds is aangegeven willen we in oktober
beginnen met het opruimen van overtollige spullen in de diverse
ruimtes. Wilt u weten om welke spullen het gaat, kom dan
kijken tijdens de vrijdagochtendinloop.

Marion Stuart afwezig
Vanaf 7 oktober is Marion gedurende 4 weken afwezig. Gedurende
haar afwezigheid zullen een aantal mensen haar waarnemen.
Bij vragen over verhuur kunt u contact opnemen met Johannes van der
Laan op telefoonnummer 0315-243548.
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In Memoriam
Freek te Mebel
Fré

Op 13 juli jl. overleed Fré te Mebel.
Hij had het vooraf al gezegd: ‘Er komen veel mensen op mijn
afscheid’, en ondanks de warmte van de 19e juli namen inderdaad
velen de moeite aanwezig te zijn toen we Fré met elkaar een
laatste eer en groet hebben gebracht.
Kitty, zijn vrouw voor wie hij meer dan 25 jaar mantelzorger
was, overleed in 2015. De tijd die hierop volgde was voor Fré
fysiek niet gemakkelijk. Zijn gezondheid begon ook hem parten
te spelen. Hij kreeg hartproblemen en een operatie volgde in
2019. Hij doorstond een delier, overleefde een bloedvergiftiging
en moest uiteindelijk leren leven met een kanker die gaandeweg
ongeneeslijk bleek. In maart van dit jaar vertelde hij aan wie het
horen wilde dat hij nog helemaal niet dood wilde, hij wilde leven
en voelde daarvoor ook nog zoveel levenslust. Zo ging Fré zijn
ziekte moedig te lijf.
Maar als ik aan Fré denk dan steekt toch vooral zijn
onbaatzuchtige houding, die hij vele jaren heeft getoond toen
Kitty zo ziek was destijds, er ver bovenuit. Hij was daarin beslist
een toonbeeld van liefde, trouw en onvoorwaardelijkheid en
heeft door zijn houding en opstelling grote indruk gemaakt op de
mensen om hem heen. Hij vertelde zonder schroom dat zijn
vrouw en dochter Melissa zijn álles waren en hij liet het dus niet
alleen bij woorden.
Ik durf dan ook gerust te stellen dat Fré, samen met Kitty en
Melissa een prachtig gezin vormden…!
De laatste paar weken van zijn leven werd Fré liefdevol verzorgd
in het hospice van Stichting Sravana in Doetinchem, een
vrijwilligersorganisatie die dus zorg en ondersteuning bood aan
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Fré in zijn laatste levensfase. En zo kreeg hij nu ook zelf de best
mogelijke en welverdiende zorg.
Melissa verdient tot slot ook een groot compliment voor de
manier waarop zij haar lieve vader tot het laatst toe zo
zorgvuldig heeft begeleid.
Ik wens haar, samen met haar man Frank, veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Peter Samwel
Consulent Levensvragen

Een appelboom in het paradijs
Wat heb ik genoten!
Zondagmiddag 28 augustus troffen
we elkaar met zo’n 26 personen bij
ons in de achtertuin in Barchem.
Gelukkig was het prachtig weer en
na een wandeling door de omgeving
konden we bijpraten met een kopje
koffie/thee en iets lekkers. En
Alexander, de kinderen en ik kregen
ook nog een bon om een appelboom
te kopen voor in onze tuin. Heel veel
dank daarvoor! Nicoline
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Activiteiten I

VRIJ én….Zo op vrijdag 7 oktober
Les Enfants du Paradis
Doré van Deijck & Lizet van Beek
Rokerige Franse chansons die ooit klonken in de donkerbruine
Parijse clubs. Liederen over het leven, over de stad, de nacht, de
liefde, passie en eenzaamheid.
In het progamma Les Vieux Amants nemen Doré en Lizet als Les
Enfants du Paradis ons mee naar de wereld van grote chansonniers
als: Barbara, Jacques Brel, Edith Piaf en meer.
Datum :
Tijd :
Waar :
Entree :
Info :
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Vrijdag 7 oktober
20 uur (inloop 19.30 uur)
’t Witte Kerkje
Vrije gift
vrijenzo@gmail.com of 06 41391784 (Gerwin)

Mooie zomer – Rogier van Otterloo
Je hebt er maandenlang naar uitgekeken
De koude winter wou maar eerst niet om
Traag en langzaam kropen langs de weken
Maar eindelijk daar was hij toch, de zon!
De nachten kort, de dagen lang
De ochtend vol van vogelzang
Het scherpe hoge zoemen van een mug
Dan denk je ha! Daar issie dan!
Dit wordt minstens een zomer van een eeuw!
Maar lieve mensen, oh, wat gaat dat vlug!
't Is weer voorbij die mooie zomer
die zomer die begon zowat in mei
aaah, je dacht dat er geen einde aan zou komen
maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij
De wereld was toen vol van licht en leven
Van haringgeur vermengd met zonnebrand
Een parasol om het felle licht te zeven
En in je kleren schuurde zacht het zand
We speelde golf, en jue de boule
We zongen zalig in een stoel
We dreven met een vlot op de rivier
We werden weken lang verwend
Maar ach, aan alles komt een eind
Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier
Herfst verkleurd weer langzaam alle bomen
'k heb s'nachts allang weer m'n pyama aan
dan had je eens in juli moeten komen
toen sliepen we s'nachts buiten op het strand
en s'morgens vissen in de zon
en zwemmen zover als je kon
we voeren met een boot een eind op zee
't is jammer dat het over ging
't is allemaal herinnering
daar doen we het dan de hele winter maar weer mee
't Is weer voorbij die mooie zomer
die zomer die begon zowat in mei
aaah, je dacht dat er geen einde aan zou komen
maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij
Nananananananana..
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Activiteiten II

Lezing door Sebo Ebbens op zondag 9 oktober

Vriendelijk en vol mededogen
Wijs en vaardig handelen
in het leven van alledag

Sebo Ebbens is Tibetaans boeddhist en student bij Nalandabodhi, de
organisatie van Dzogchen Ponlop Rinpoche. Hij gaf college aan de
boeddhistisch geïnspireerde Naropa Universiteit in Boulder waar de
vijf Tibetaanse boeddhistische wijsheden een belagrijke plaats
innemen. Later is hij hierover in Nederland cursussen gaan geven.
Op deze ervaringen is zijn eerste boek Stralend in de wereld
gebaseerd. Op de golven van geboorte en dood, zijn tweede boek, is
onder andere gebaseerd op en geïspireerd door het overlijden van
zijn zoon Alban een aantal jaren geleden.
Als mens bezitten we allemaal het vermogen om
vriendelijk en meedogend te zijn. Sterker: we zetten
dat vermogen al iedere dag actief in. Toch is er nog
veel ruimte om deze kwaliteiten verder te versterken
en te verdiepen. In dit boek biedt de auteur
handvatten aan die kunnen helpen vriendelijkheid en
mededogen tot bloei te laten komen.
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Activiteiten III

– vervolg lezing Zondag 9 oktober komt Sebo Ebbens ons vertellen over zijn
nieuwste boek: Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig
handelen in het leven van alledag. Zelf zei hij over het boek in een
interview dat onlangs in het Contact stond: “Dit boek is geïnspireerd
door alle cursussen die ik over ‘leven en sterven’ heb gegeven. Uit
deze cursussen bleek dat vriendelijk en meedogend zijn een
belangrijke voorwaarde is voor zowel een goed leven als goed
sterven”.
Datum :
Tijd :
Waar :
Entree :
Info :

zondag 9 oktober
10.30 uur – 12.30 uur (incl. korte pauze)
Kerk lopen om 10.00 uur
Centrum 't Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5
10 euro
lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Komende lezing:

13 november (laatste 2022)

60+ Club met Johan Eppink op dinsdag 11 oktober
Johan Eppink was in zijn werkzaam leven koster in dienst van de Prot.
Kerk in Steenderen samen met zijn vrouw. Daarnaast verzorgde hij in
Steenderen en buurtdorpen alles wat nodig was. “Als ik nu terug kijk
kom ik tot de conclusie dat wij altijd met mensen om gingen. Dit gaf
veel voldoening. Mijn verhalen gaan niet over het werk, maar in de
verhalen en gedichten staan nbewust mensen centraal.”
Datum :
Tijd :
Waar :
Entree :
Info :

11 oktober
14.30 uur
de Eendracht
Vrije gift
Willie Semmelink, 0315-29 83 91
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Schatzoeken!
Zoals u al op pagina 5 kon lezen, is het bestuur voornemens om de
verschillende ruimtes grondig te gaan opruimen. Niet van alles is
bekend wat de herkomst en geschiedenis is. Mocht u voorwerpen
(terug) willen of bent u van mening dat iets echt behouden moet
blijven voor de vereniging, wilt u dit dan voor 15 oktober aan het
bestuur laten weten!
Hieronder enkele foto’s van mooie en merkwaardige dingen die we
aantroffen op zolder. Het is niet de bedoeling dat dit allemaal weg
gaat, meer een kleine reportage van onze speurtocht.

Digitaliseren?
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Activiteiten IV

Leeskring Thomasevangelie op dinsdag 18 oktober
We lezen verder in het Thomasevangelie. Ditmaal lezen en bespreken
we logion 9 & 10. 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 18 oktober
10 – 12 uur
kantoor, ingang bij het fietsenhok
geen
Bijdrage voor koffie/thee is fijn.
Nicoline

Uitkijktoren Vennebulten
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Activiteiten V

Meditatieavond op thema op vrijdag 21 oktober
Je verbinden met je mens-zijn
Na een lange zomerpauze gaan we op dit thema mediteren. We gaan
binnen geleide meditaties ons verbinden met ons stoffelijk lichaam.
Met ons mens zijn.
Binnen de meditaties blijven we in ons lichaam. Bewegen ons met
onze aandacht op de verbinding met het Al Wat Is. Dit terwijl we ons
er bewust van zijn, dat we in ons lichaam zijn. Er komt een bijzondere
verbinding tot stand vanuit jezelf in de stof met het Al Wat Is. Je
lichaam expandeert en komt op deze manier in verbinding met het
Veld, met het Al Wat Is, met het punt van niets dat tegelijkertijd het
punt van alles is. Volop in verbinding met de Bron vol Liefde en Licht.
Op deze manier bevestigen we, dat we als mens nu op aarde ons leven
leven.
Kom je ook aan deze avond meedoen?
Datum :
Tijd :

vrijdag 21 oktober
20 – 21.45 uur
napraten tot 22 uur, de deur staat om 19.30 uur open.
Waar :
het voorportaal van Centrum ‘t Witte Kerkje
Doetinchemseweg 5, Varsseveld
Entree :
kosteloos. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Info :
Riemke, 0315-329107 of riemkedeboer@hetnet.nl
De volgende meditatieavond is 18 november. Op Oudejaarsdag vindt
traditioneel de Wereldvrede Meditatie plaats van 13 tot 14 uur.
Denkt u aan de uiterste
inleverdatum voor de
Adventsbundel?
15 oktober

Als je geen grote dingen kan doen,
doe dan kleine dingen op een
grootse manier.
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Activiteiten VI

Leeskring Verwarrende verhalen uit de bijbel op
maandag 31 oktober
Misschien ken je ze nog van vroeger of zijn ze helemaal nieuw voor
je; die bijbelverhalen waarvan je je afvraagt waarom ze in de bijbel
staan en wat ze betekenen.
Iedere maand lezen we een verhaal en zoeken samen naar de/een
betekenis, ook in deze tijd!
We beginnen met het verhaal van David en Batseba (2 Sam. 11).
Datum :
Tijd :
Waar :
Kosten :
Info

:

maandag 31 oktober
10 – 12 uur
kantoor, ingang bij het fietsenhok
geen
Bijdrage voor koffie/thee is fijn.
Nicoline

Oproep

Dit jaar zal het kerstwandeltheater weer plaatsvinden op zondag 18
december vanaf 16 uur. Start en eindpunt zijn ditmaal de Eendracht.
Wij zoeken nog vele vrijwilligers!
Zowel spelers als mensen achter de schermen. Interesse? Geef je
alsjeblieft op bij Nicoline.
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Vuilniswagen
Op een dag pakte ik een taxi en we vertrokken naar de
luchthaven. De taxi-chauffeur reed keurig netjes op de
rechter rijstrook, toen er plotseling een auto uit een
parkeerplaats de weg op schoot. De taxi-chauffeur ging
vol in de remmen, slipte en miste de andere auto met een
paar centimeter.
De chauffeur van de andere auto schudde met zijn hoofd
en begon te schreeuwen naar ons. De taxi-chauffeur lachte
en zwaaide naar de man. En echt waar, oprecht
vriendelijk. Zo oprecht dat ik vroeg: ‘Waarom doe je dat?
Deze man rijdt ons bijna het ziekenhuis in.’
‘Tja,’ zei de taxi-chauffeur, ‘dat is wat ik noem de wet van
de vuilniswagen.’ Hij legde uit dat mensen regelmatig
vuilniswagens zijn. Ze lopen rond met vuilnis, zoals
frustratie, boosheid en teleurstelling. Als hun vuilnis zich
opstapelt, moeten ze een plek vinden om het te dumpen.
Soms dumpen ze het op mij.
Ik vat dit niet persoonlijk op. Ik glimlach, ik zwaai, ik
wens ze het allerbeste en ga vrolijk verder. Ik neem hun
vuilnis niet aan. En ik neem hun vuilnis niet mee naar
andere mensen op het werk, thuis of op straat.
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Een terugblik op een geslaagde middag van de 60+ Club:
Poppenkast met Jacqueline Neijenhuis
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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
a

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

Secretaris:

Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Penningmeester:

Mevr. M.Kolkman, Kostersweide 42, 7121 HH Aalten (06) 21 622 855
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening:

Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o.

Inspiratie & Ontmoeting:
60+Club

Mevr. G.W. Semmelink-Leneman
(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Lezingen:

lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Samensteller ‘Eendracht’:

Mevr. N. Swen-Fischer (tijdelijk)

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht
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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
16 oktober

10.00 u.

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

Zondag
30 oktober

10.00 u.

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

Zondag
20 november

10.00 u.

Gedachtenisviering

Zondag
11 december

10.00 u.

Dialectviering

Zondag 24
december

19.00 u.

Kerstavond viering

Zondag
25 december

10.00 u.

Kerstmorgen viering

