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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

Goed om je kinderen te koesteren, lief te hebben, ze te vergeven, daar
waar iets niet helemaal goed ging. Halveer het geschil en de
vergeving dient zich aan. Vergeving is heilzaam, het heelt de ander,
maar niet in de laatste plaats ook onszelf.
Vergeving laat verdrongen en pijnlijke gevoelens herleven en helen.
Omringt zijn door je kinderen, kinderen die ik mijn kinderen mag
noemen….maar wat is ‘mijn’. Ik denk dat we kinderen niet als een
bezit kunnen zien, maar een stuk van ons leven, mogen begeleiden op
hun levenspad, mogen voorleven en omarmen.
Ervaren hoe ze hun leven vullen met dat, wat we voorgeleefd hebben,
aangevuld met hun eigen denken en voelen. Herkennen wat je ze
voorgedaan hebt, al zijn het de kleinste handelingen…een denkwijze.
Het geeft ook voldoening te zien, dat ze dingetjes in hun leven anders
aanpakken..want tijden veranderen, denkwijzen veranderen.
Maar in tijden van geluk, van gemis of verdriet, komen ze bij je
terug, omarmen je woordloos en nemen je mee hun leven in, delen
hun gezinsleven met je.
De gezellige drukte en liefde die ze laten stralen naar hun kinderen...
mijn kleinkinderen.
Het voelt als een zoete herhaling van toen.
Dieneke Steenbeek
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..
Nazomer
de hemel breekt open
spreidt haar blauwe mantel
waartegen het goud van de dag
warmte in stralen neerlegt
spelen schaduwen hun spel
danst het groene blad
door een briesje gedragen
het ritme van de nazomer
geven mijmeringen
droombeelden van het voorbije
onder de voet gelopen
door een opvliegende kraai

Ton Schulten – nazomer
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Van de bestuurstafel
Op het moment van dit schrijven zijn de meeste straten in Varsseveld
weer versierd voor de jaarlijkse kermis. De wagenbouwers leggen de
laatste hand aan hun creatie. De optocht en de kermis zullen
ongetwijfeld weer veel mensen op de been brengen.
Wij bereiden ons intussen al weer voor op de periode na de zomer. We
beginnen dan altijd met een wandeling. Dit keer starten we in Barchem
bij Nicoline en Alex. Details over deelname staan elders in dit blad.
In oktober willen we ook beginnen met het opruimen van overtollige
spullen in de diverse ruimtes. Degene die belangstelling voor bepaalde
zaken heeft kan dit bij de inloop op vrijdagochtend bekijken en
meenemen.
Deze Eendracht is samengesteld door Nicoline. Omdat het ernaar
uitziet dat Els nog wel een tijdje uit de roulatie is, wil Nicoline dat,
indien nodig de komende tijd wel
blijven doen. Daar zijn we natuurlijk erg
blij mee.
Dit jaar verschijnen er nog 3 edities van
de Eendracht: één voor september, één
voor oktober en één voor november en
december samen.

Van de Penningmeester
Via een bezoekdame ontvingen wij een gift van €10,Waarvoor onze hartelijke dank.

Van Els
Reuze bedankt voor alle aandacht, brieven en kaarten; een
hele muur vol. Het doet mij erg goed!
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In Memoriam
Gerrit Willem Bussink
Wim
Wim werd geboren op 3 april 1949 in Westendorp.
Hij overleed op 28 juli 2022 in Varsseveld.
Wim werd geboren op ‘Zweerink’ in Westendorp en was na broer
Jan en zus Hermien, de jongste in het gezin van Gert en Jo
Bussink. Na zijn schooltijd ging hij aan de slag als accountant bij
Accon in Doetinchem en accountant bleef hij zijn hele leven.
Ook na het afscheid van zijn werk hielp hij nog een aantal
mensen met hun boekhouding. Secuur en nauwkeurig, zoals het
een accountant betaamt.
Na het overlijden van zijn ouders bleef Wim op de boerderij aan
de Zweerinkdijk wonen, terwijl broer Jan voor zijn werk naar het
buitenland ging en zus Hermien naar Renswoude trok. De
boerderij bleef voor de familie een echte thuisbasis, met Wim als
stabiele factor. Ook voor de kinderen van Hermien. Neef Art
haalde tijdens de afscheidsdienst in crematorium Aalten
herinneringen op aan die tijd. Hoe oom Wim met de kinderen in
de tuin speelde en hoe Art later van hem een cd kreeg met zijn
favoriete muziek: Creedence Clearwater Revival. ‘’Door mij iets
van zijn favoriete muziek te geven, liet hij misschien wel een
stukje van zichzelf zien,” vertelde Art. Een nummer van
Creedence klonk tijdens de afscheidsdienst, net als een opname
van zangvereniging DES, waar Wim ruim 25 jaar lid van was.
Zus Hermien bracht de levensloop van haar broer. Hij kon zich
van jongsaf aan goed zelf vermaken, maar vond het fijn als er
bezoek kwam. Hij was trouw in zijn vriendschappen en contacten
en als mensen hem vroegen hoe het ging was hij altijd positief: ‘’
’t geet goed.’ In 2015 werd hij getroffen door een beroerte.
‘’Maar hij knokte zich door de revalidatie’’, vertelde Hermien.
Toch bleef ziekte hem parten spelen en in mei dit jaar verhuisde
hij naar de Bettekamp, waar hem nog een lange, goede tijd was
gegund. Het mocht niet zo zijn.
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In de afscheidsdienst stonden we stil bij zijn leven, waarin hij op
zijn manier zijn eigen weg vond. Bescheiden, met een
vriendelijke blik trad hij de wereld en de mensen tegemoet. Met
velen was een band, soms onuitgesproken. We lazen woorden
uit Prediker, Prediker die beschouwt, relativeert, maar getuigt
van die grote kracht die we achter de kringloop van het leven
vermoeden: “Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor
alles wat er is onder de hemel.’’ Die grote kracht, Bron, Eeuwig
Licht, dat troost geput kan worden uit het vertrouwen dat Wim
daarin opgenomen mag zijn.
Marchel Chevalking

We liepen drie weken door Zweden;
doorkruisten het (zuiden van het)
land van west naar oost. We liepen
370 km door diepe bossen en langs
koele meren met af en toe een dorpje
en aan het begin en eind de zee! We
hebben intens genoten van alle
prachtige natuur, van de vele
bosbessen en frambozen, van elkaar
en van de mensen. Het was een
fantastische reis!
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Activiteiten I

Wandeling op 28 augustus ’22 bij Nicoline en Alex
Zondag 28 augustus zijn we te gast bij de familie Swen in Barchem.
Degenen die dit kunnen maken een wandeling in de buurt van hun
woonhuis. We starten om 14.30 uur en zijn voor de koffie om 15.30
uur terug.
Voor het vervoer kunnen we afspreken dat de wandelaars om 14.00 uur
bij de Eendracht vertrekken en de niet-wandelaars om 15.00 uur. Dan
kan bij de Eendracht gekeken worden naar de mogelijkheden om
samen te rijden.
Wij verheugen ons op een fijne middag bij Nicoline en Alex.
Aanvang wandeling: 14.30 uur
Aanvang koffie drinken (in de tuin): 15.30 uur
Vertrekadres bij Nicoline: Soerinkweg 3, Barchem

Leeskring Thomasevangelie op dinsdag 30 augustus
& dinsdag 27 september
We lezen verder in het Thomasevangelie. 30/8 lezen en bespreken we
logion 6 & 7, 27/9 logion 8 & 9. 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
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:

dinsdag 30 augustus & 27 september
10 – 12 uur
kantoor, ingang bij het fietsenhok
geen
Bijdrage voor koffie/thee is fijn.
Nicoline

Activiteiten II

VRIJ én….Zo op zaterdag 3 september
Een Evergreen Muziek avondje.
Gewoon Ben en Fien (Snelting) en Hidde Ribbers hebben
zaterdag 02 juli (open podium) iets laten zien en horen waarmee ze
een dusdanige indruk hebben gemaakt (voor wie er bij was, weet
precies wat ik bedoel) dat Vrij én….Zo direct na afloop even met hen
heeft overlegd en nu komen ze samen met een volledig programma.
En wat voor progamma: de avond is in drie delen.
*Hidde begint, solo met zang en gitaar.
*Vervolgens Gewoon Ben en Fien met zang, gitaren en
mondharmonica.
*Tot slot alle drie samen met zang, gitaren, piano en drums.
Jong aanstormend Talent, de energie, het enthousiasme en het plezier
spat ervan af. PRACHTIG!!!!!!!!
Datum :
Tijd :
Waar :
Entree :
Info :

Zaterdag 3 september
18 uur
’t Witte Kerkje
Vrije gift
Gerwin
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Activiteiten III

Workshop soul collages maken op donderdag 8 september
door Gerdi Goosen
Een soul collage of zielekaart maken brengt je uit je hoofd in je gevoel.
Het brengt je in verbinding met je intuïtie, je onbewuste weten. Het is
een eenvoudige maar krachtige en ook leuke manier om het inzicht in
jezelf te vergroten. Je zoekt allerlei afbeeldingen uit waartoe je je
aangetrokken voelt, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken
hebben, en plakt ze samen op een blanco kaart. Zo ontstaat een
verrassende, wonderlijke collage. En anders dan bij een tarot of
engelenkaart ben jij zelf de schepper van deze kaart. Aan de hand van
een aantal vragen kun ook alleen jij zelf van uit je on(der) bewuste de
betekenis vinden.
Alle materialen zijn inbegrepen.
Wanneer:
Tijd
:
Waar :
Kosten :
Opgave :
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Donderdag 8 september
13.30 – 16.30 uur
De Kleine Zaal (ingang bij het fietsenhok)
10,- (Materialen inbegrepen)
lezing@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Activiteiten IV

60+ Club met poppenkast op dinsdag 13 september
Dinsdag 13 september komt Jacqueline Neijenhuis ons verrassen met
een poppenkastvoorstelling. Buren, vrienden, e.d. zijn (zoals altijd)
van harte welkom om ook te komen kijken!
Datum :
Tijd :
Waar :
Entree :
Info :

13 september
14.30 uur
de Eendracht
Vrije gift
Willie Semmelink, 0315-29 83 91
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Activiteiten V

Lezing door Jan Roelofs op zondag 18 september

“Perspectief op een nieuwe tijd.”

Wat heeft deze tijd met al zijn verwarring, chaos en
ogenschijnlijk onoplosbare problemen ons te zeggen? Volgens
Jan Roelofs worden we uitgenodigd een volgende stap in onze
evolutie te zetten. De ratio heeft ons een heel eind gebracht
maar nu is het tijd om ons opnieuw met ons gevoel, onze
intuïtie, onze ziel te verbinden.
Hoe doen we dat en waar brengt dat ons? Op diepzinnige en
lichtvoetige wijze laat Jan ons zien hoe we ieder onze
zelfkennis kunnen gebruiken om deuren te openen die tot nu toe
gesloten leken.
Na “De Padwerk Reisgids” en “Koopman, Dominee,
Kunstenaar” werkt Jan al geruime tijd aan een derde boek
waarin hij de grote uitdagingen van onze tijd in een verrassend
nieuw perspectief zet. De wijsheid van mythologische verhalen
is daar een belangrijk hulpmiddel bij. Deze lezing geeft er een
voorproefje van.
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Activiteiten VI

– vervolg lezing Jan Roelofs (1954) is schrijver, trainer en spreker. In zijn werk laat
hij zich inspireren door verschillende tradities en leraren. De
innerlijke weg staat daarbij altijd voorop. Op Facebook schrijft hij
sinds begin dit jaar om de drie dagen een blog in een poging chocola
te maken van deze boeiende tijden. Jan Roelofs | Facebook. Zijn site:
www.janroelofs.nl
Datum :
Tijd :
Waar :
Entree :
Info :

zondag 18 september
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 lezingen:

9 oktober
13 november

Adventsbundel 2022 van Vrijzinnigen Noord- & Oost-Nederland

VUURVLIEGJES

HEBT U NOG EEN
BIJDRAGE VOOR
IN DE
ADVENTSBUNDEL?
GRAAG UITERLIJK
7 OKTOBER
INSTUREN!
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Activiteiten VII

Vredesdienst op zondag 18 september
De Oecumenische Werkgroep Varsseveld organiseert aan het begin
van de Vredesweek (17 t/m 25 september) op zondag 18 september
de jaarlijkse Vredesdienst in de Grote of Laurentiuskerk te
Varsseveld.
Voorgangers: mevrouw Joset van Leeuwen
ds Gertjan de Pender
m.m.v.:
‘Gloria in Excelsis Deo’ Heelweg
o.l.v. Gerrit te Lindert
Līga Vilmane, orgel
Leden van de Oecumenische Werkgroep
Generatie Vrede – geboren in de Vredesweek van 2022….welkom!
Aanvang 10.00 uur
In oktober start een nieuwe
leeskring, getiteld
“Verwarrende verhalen uit de
bijbel”
In de bijbel staan een aantal
verhalen waar we nu vaak slecht
mee uit de voeten kunnen. Zo gaat
het in Leviticus over de doodstraf
op same-sex relaties en lezen we in
2 Koningen over 2 beren die 42
kinderen verscheuren omdat ze de
profeet Elisa hebben
uitgescholden. Waarom staan ze in
de bijbel en hebben ze ons nog iets
te vertellen?
In de oktober Eendracht meer info.
14

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
Voor de Eendracht van oktober
Voor de Eendracht van november :

:

19 sept.
17 okt..

NB: KOPIJ ENKEL NAAR REDACTIE@VRIJZINNIGENVARSSEVELD.NL
Kopij 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
11 september

10.00 u.

Viering
Voorganger: mw. N. Swen-Fischer
Autodienst: mw. W. Nijhof, tel. 0315 24 12 06

Zondag
18 september

10.00 u.

Vredesdienst: Grote of Laurentiuskerk
Voorgangers: mw. J. van Leeuwen & dhr. G. de
Pender
m.m.v.: ‘Gloria in Excelsis Deo’ Heelweg

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
Voorganger: dhr. M. Chevalking
Autodienst: mw. W. Mateman, tel. 0315 24 33 61

