67ste Jaargang

No. 485

April 2001

DRIE EI IS EEN PAASEI!
e mogen ons als plaatselijke geloofsgemeenschap gelukkig
prijzen dat er nog een zondagsschool is en dat de kinderen
van de zondagsschool zich nog jaarlijks in die mooie traditie
van het maken van Palmpaasstokken storten. Helaas raakt deze gewoonte steeds meer in onbruik, al was het alleen al doordat veel
ouders zich weinig meer om tradities bekommeren. Een ernstige verarming. Persoonlijk constateer ik ieder jaar weer dat het voor de kinderen
een heel plezierige bezigheid is! De oorsprong van het maken van
Palmpaasstokken zou terug gaan tot 1580. Voordien waren er overal op
Palmzondag Paasprocessies, maar met de komst van het Protestantisme
werden deze verboden omdat hierin sprake was van beeldenverering.
Om dat te omzeilen bonden de mensen hun buxustakjes aan stokken
die ze opsierden met appels, eieren, linten en vlaggetjes. Kinderen
trokken nadien door de straten,
zingende: “Palm Palm Pasen, ei
koekerei, nog maar ene zondag en
dan krijgen wij een ei! Eén ei is
geen ei, twee ei is een half ei, die
ei is een paasei!” Dat paasei waarvan hier sprake is stamt eigenlijk
uit vóórchristelijke tijd. Aan het
ei,
zinnebeeld
van 2001
vruchtbaarheid
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én oneindigheid, werd in heidense tijden zelfs een grote levenskracht
toegekend. In een graf uit de vierde eeuw vóór Christus in Worms vond
men in 1982 gekleurde eieren bij een begraven meisje. Het Christendom nam deze symboliek van leven en oneindigheid over als teken van
de opstanding. De paaseieren uit de middeleeuwen waren meestal rood
gekleurde kippeneieren, omdat rood van oudsher de kleur van liefde,
leven en overwinning is. Die roodbruine of rode kleur verkreeg men
door de eieren te dompelen in water waarin uienschillen of rode bieten
waren gekookt. Deze eieren werden als symbool van vruchtbaarheid
door de boeren in de akkers begraven. Het eierzoeken dat de kinderen
ook vandaag de dag nog in huis en tuin ondernemen, stamt eigenlijk uit
die bijgelovige traditie, waar nog veel meer over te vertellen valt. Het
versregeltje: ‘Drie ei is een Paasei’ slaat waarschijnlijk op de woorden
uit de geloofsbelijdenis: “Ten derde dage opgestaan”, de kern van de
Christelijke Paasboodschap. Woorden waaruit wij mogen verstaan dat
ook al gaan wij door de diepste duisternis van angst en lijden er altijd
licht aan het eind van de tunnel gloort. Dat wij nooit verloren zijn.
Daarom ook wensen wij elkaar een ‘Vrolijk Pasen’. Met de natuur die
zich allengs in haar schoonste pracht tooit, mogen ook wij het leven uitbundig vieren. Met uitbundig bedoel ik niet ons overgeven aan ongeremde genotzucht, maar spontane blijheid. Blijheid over de herkenning
van jezelf in de ander. Vreugde om wat je voor een ander mag betekenen. Samen lachen en spelen of in alle stilte van de schoonheid van de
natuur en het nieuwe leven genieten.
In een van de Paasgezangen wordt gesproken over ‘het verbreken van
de ketenen. Hierbij mogen wij ons afvragen: “In hoeverre hebben wij
onszelf geketend in conventies en vooroordelen en hoe bevrijdend zou
het zijn als we die durven te doorbreken en eens een beetje spontaner
met elkaar zouden omgaan?” Zo vrolijk en uitbundig als de kinderen
die hun Palmpaasstok geheel naar eigen inzichten versieren en vervolgens in optocht aan de belangstellenden tonen.
A.M.J. Meijer.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem was de afgelopen maand opgenomen maar is weer thuis: Mw H.G. Weenink-Westerveld .Thans verblijven nog aldaar: Mw A.A. Radstaak-Veerbeek; Hr G.W. Weikamp;
2

Eendracht - april 2001

Mw H. Tolkamp-Elburg en Mw A.G. Hofs-Breukelaar. In het Radboudziekenhuis te Nijmegen was korte tijd opgenomen de heer H.J. Oonk
maar is alweer thuis. In het Beatrixziekenhuis te Winterswijk was opgenomen mevrouw H.W. Nijhof-Radstake, ook zij is weer thuis.
Voor langduriger behandeling verblijven in St. Antonia te Terborg: Mw
B.A. Duitshof-Jolink en Hr H.A. Duitshof.
Mw F.L. Heijink uit Annen verbleef de afgelopen maanden voor revalidatie in het centrum ‘Beatrixoord’ te Haren (Gr.) . Naar verwachting
mag zij 31 maart a.s. geheel hersteld naar haar huis terug keren.
Op eigen verzoek zijn in deze rubriek enkele namen niet vermeld.
GEBOREN
Op 20 maart 2001 aanschouwde het levenslicht: “Larissa” dochter van
Richard Klein Willink en Hilda Willems en zusje van Lonneke, Doetinchemseweg 193 7054 BG Westendorp. Op het geboortekaartje vermeldden zij nog de navolgende prachtige woorden: “De wind die fluistert
zacht je naam; wie luistert kan het horen; de vogels zingen het hoogste
lied omdat jij bent geboren”.
Dankbaar en blij met de geboorte van hun dochter
en zusje “Julia” op 21 maart 2001 zijn ook Leo,
Dorien, Jeroen en Nick Hoenselaar, Westerhofskamp 14, 7025 AW Halle.
Wij wensen beide ouderparen van harte geluk met de geboorte van deze
dochters en spreken de wens uit dat de ‘Eeuwige' deze kinderen mag
behoeden en bewaren.
VERANTWOORDING GIFTEN
Enkele dames van de huisbezoekgroep mochten van de heer N.N. ƒ
25,-ontvangen, van mw. N.N. f 50,- ter vrije besteding en van mw. N.N.
f20,- voor bloemen in de kerk.
Voor deze giften onze hartelijke dank.
BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND.
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Zondag 1 april is er een dienst in ‘Den Es’ onder verantwoordelijkheid van onze geloofsgemeenschap. Tijdens deze dienst wil ik in de
overdenking even stilstaan bij de gedachte dat Jezus in heel zijn boodschap laat doorklinken dat we mogen zijn wie we zijn en dat ieder mens
van waarde is.
Zondag 8 april is er onze gebruikelijke Palmpaasdienst. In het lijdensverhaal verschijnt even de vrouw van Pilatus ten tonele en brengt met
haar boodschap deze landvoogd in verwarring. Hij moet kiezen tussen
wat hem door het Sanhedrin wordt ingefluisterd, de raad van zijn vrouw
en zijn eigen mening die vol van twijfels is. Een dilemma dat wij maar
al te goed herkennen. Raadgevers genoeg, maar wat is de goede raad?
Met het groepje jongelui dat de NPB-cursus volgt heb ik afgesproken
nog een aantal keren bijeen te komen in het komende seizoen, zodat er
nog niet (eventueel) tot het afleggen van belijdenis kan worden overgegaan.
Donderdag 12 april houden wij weer de 'avondmaaldienst'. Dit is een
korte dienst (ca 30 min.) die aanvangt om 19.30 uur. Het avondmaal beschouwen wij als bevestiging van ons geloof dat allen die naar Christus
voorbeeld proberen te leven, in zijn naam verenigd zijn. De tafel staat
dan ook voor iedereen open. Ik hoop van harte dat velen van u, evenals
vorig jaar aan deze uitnodiging gehoor zullen geven. Het thema van de
korte overdenking tijdens deze dienst luidt: ‘Dorst’. Een van de kruiswoorden van Jezus, naar aanleiding waarvan ik met u wil stilstaan bij
de geestelijk dorst die velen lijden, maar die niet wordt gelaafd.
Zondag 15 april willen wij onze jaarlijkse Paasdienst houden, wederom met medewerking van ons koor o.l.v. de heer Benny Wennink. Er
zijn weer drie mooie liederen ingestudeerd.
Tijdens de overdenking wil ik met u nadenken over wat ‘opstanding’
voor ons persoonlijk kan betekenen.
Zondag 22 april zal Netty Hengeveld weer voorgaan in de dienst. Haar
thema luidt: “Jona; gij en ik.”
Zondag 29 april, sta ik met u even stil bij de gedachte dat geloven geen
kwestie is van bewijzen of het accepteren van hapklare brokken, maar
een zaak van voortdurende persoonlijke inzet.
DE BEZOEKGROEP BESTAAT INMIDDELS ALWEER TWEE JAAR!
Zonder deze dames zou ik niet hebben geweten hoe ik een aantal bij4
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zonder drukke perioden welke zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan, door had moeten komen. Ik ben dus heel blij met deze groep die
mij veel werk uit handen neemt.
Ik blijf dus wel de 85-jarigen en ouder nog jaarlijks bezoeken op of
rond hun verjaardag, maar de 80- tot/met 84-jarigen alsmede enkele
chronisch zieken kunnen op bezoek rekenen van de dames: Mw
G.Burghardt-Wisselink, Mw G. Broens-Abrahams, Mw G.W. Blom-van
Henckelum, Mw D. ten Brinke-Rougoor, Mw T.B. ChevalkingWennink en Mw W. Semmelink-Leneman.
Inmiddels hebben zich nog enkele dames voor dit werk aangemeld t.w.
Mw J. Colenbrander-Ter Beest en Mw D.H. Hengeveld-Jansen.
VOOR ALLE ZEKERHEID: HOLLINGSTEDT
In de voorgaande Eendrachten is het reeds vermeld, maar mij is gebleken dat sommigen dit toch is ontgaan, daarom geef ik nog voor alle zekerheid nog even de dagen dat de Hollingstedters bij ons te gast zullen
zijn: 23, 24, 25 en 26 juli. Wij zoeken gastgezinnen. Gaarne aanmelden
bij: Janny Nijhof-Weggelaar telefoon 242059 of 244049.
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Op de Weth. Berkhoffschool had ik op de video het wonderverhaal van
de genezing van de blinde laten zien om de jongelui vervolgens duidelijk te maken dat dit wonder van Jezus niet alleen een letterlijke betekenis had, maar ook een overdrachtelijke.
Voordat ik daar echter toe overging vertelde ik hen nog dat in dit verhaal een heel merkwaardige toevoeging voorkomt die wordt bevestigd
door blinde mensen die tegenwoordig dankzij de moderne oogoperatietechnieken soms weer over hun gezichtsvermogen kunnen beschikken.
De blinde denkt namelijk direct na zijn genezing dat hij bomen ziet lopen, maar dit zijn mensen. Door zijn blindheid had hij namelijk geen
voorstelling van hoe mensen eruit zouden zien, zodat hij dacht dat het
lopende bomen waren. “Ook mensen die tegenwoordig weer ziende
worden hebben soms weken nodig om er achter te komen wat het is wat
ze allemaal zien”, zo besloot ik deze uitleg. Hierop herinnerde Samanta
zich een romantisch verhaal dat zij een tijdje geleden gelezen had van
een blinde man, die op een gegeven ogenblik ernstig hoofdletsel opliep
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en door die schok zijn gezichtsvermogen weer terug kreeg. Haar woorden riepen blijkbaar bij Jan-Willem Wisselink ook weer associaties op
en hij haastte zich zijn duit in het zakje te doen met de woorden: “Ja, zo
gaat het ook bij ‘Tom & Jerry’! Als de kat zijn kop stoot en dan niets
meer kan zien, komt de muis en die geeft hem nog een klap op zijn kop
er bij met een hamer en dan kan de kat weer zien!”
GROOT-LETTER 'EENDRACHT'
We zeggen het maar weer eens. Een 45-tal leden van onze afdeling ontvangen de 'Eendracht' in groot-letterformaat. Deze service blijkt ten
zeerste op prijs te worden gesteld. Voor de goede orde herinner ik er dit
keer weer eens aan dat iedereen die met het normale letterformaat problemen heeft, zonder bijkomende kosten, een groot-letter 'Eendracht'
kan ontvangen. Alles wat u heeft te doen is dit even te melden
(telefonisch of schriftelijk) bij Mw Betsy Chevalking-Wennink. (zie colofon) Ook adreswijzigingen kunt u aan haar doorgeven.
HET REISJE VAN DE ZONDAGSSCHOOL,
Gaat dit keer op 25 april naar het ‘Bijbelsopenluchtmuseum’ (voorheen
de ‘Heilige Landstichting’), om daar de sfeer te beleven van Israël van
2000 jaar geleden. Kinderen die hier geweest zijn kunnen daarna zich bij de bijbelse verhalen een beter een beeld vormen van hoe het toen was. We gaan dit
keer niet op een zondagmiddag, maar op
een woensdagmiddag. Alle ouders die
kinderen op de zondagsschool hebben,
ontvangen tijdig nadere bijzonderheden.
Overigens, een bezoek aan dit openluchtmuseum is altijd weer de moeite waard
voor uzelf en uw kinderen of kleinkinderen. Regelmatig zijn er speciale tentoonstellingen en er valt heerlijk te wandelen.
Het is maar een uurtje rijden. (onder Nijmegen) Momenteel is er een compleet
Arabisch vissersdorpje ingericht.
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VOOR HET ARCHIEF
Afgelopen maand stelde de heer Ben Kreeftenberg mij weer een aantal
brieven ter hand uit het begin van de vorige eeuw en die betrekking
hadden op “De bond van jonge Vrijzinnigen afd. Wisch” waarvan zijn
vader jaren lang in het bestuur heeft gezeten. Documenten die beslist
niet verloren mochten gaan en door mij aan onze archivaris de heer Sam
Blom zullen worden doorgespeeld. Het is niet denkbeeldig dat ook u
nog brieven, stukken, foto’s of andere zaken die onze geloofsgemeenschap betreffen ergens in een doos op zolder in bezit hebt. Gooi deze
niet weg. Voor ons kunnen ze van waarde zijn.
Nog een ander interessant gegeven dat mij onlangs bij een van onze leden werd toevertrouwd is dat Ds R.H. Oldeman, die van 1934 tot en
met 1937 voorganger van onze afdeling is geweest, als schilder in het
grote (en toonaangevende) compendium van de Nederlandse schilders
is opgenomen. De aanleiding vormde uiteraard
het schilderij van Ds Oldeman dat deze familie
nog in bezit had en destijds door hem aan deze
familie ten geschenke was gegeven. Hieruit
mogen wij de conclusie trekken dat de pastorie
(en Varsseveld) naast Ds J.Jac Thomson nog
een tweede figuur van landelijke faam gehuisvest heeft gehad. Varsseveld en de pastorie
werken blijkbaar inspirerend op creatieve
geesten!
Van deze gelegenheid maak ik gebruik nogmaals aan u een oproep te doen om verhalen
die betrekking hebben op Varsseveld of onze
Ds R.H. Oldeman;
afdeling uit vroeger tijd, eens op schrift te stelóók nog schilder !
len. We nemen deze graag op in de Eendracht.
TENSLOTTE:
Met afschuw verneem ik de berichten van het zogenaamde ‘ruimen’ van
stallen vanwege MKZ en leef mee met allen die in angst en onzekerheid
verkeren over de vraag of hun stallen voor deze gesel gespaard zullen
blijven. Met hen hoop ik dat deze uitbraak beperkt zal blijven binnen de
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gebieden die nu reeds getroffen zijn.
Nog even iets anders. De diensten van 11 en 25 maart werden goed bezocht. Maar met plaatsvervangende schaamte vernam ik dat de dienst
van zondag 18 maart waarin Mw Jokelien van Kampen van de afdeling
Eibergen voorging, slecht werd bezocht. Het betrof een ruildienst. Ik
ging die ochtend in Eibergen voor, alwaar de
kerk goed bezet was, ondanks dat Eibergen een
aanmerkelijk kleinere afdeling is dan die van
ons. Het is me al meer opgevallen dat juist bij
diensten waarin een gastpredikant in Varsseveld voorgaat men het vaak laat afweten. Dat is
heel jammer, want juist de gastpredikanten komen altijd met een overdenking waarvan ze
zelf van mening zijn dat deze op hoog niveau staat.
Ik wens u vrolijke Paasdagen, met een hartelijke groet aan u allen,
A.M.J. Meijer.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Ledenvergadering 7 maart 2001

Voorzitter van Duijn kon bij zijn opening ruim 30 leden welkom heten.
De diverse verslagen zoals van ledenvergadering 2000, jaarverslag secretaris en de jaarverslagen van de
diverse commissies en clubs oogstten
applaus en werden aldus goedgekeurd. De heer G. Breukelaar
(administrateur) gaf een korte toelichting op de financiële toelichting
2000 waarna bij monde van de heer
Bos als lid van de kascommissie de
penningmeester decharge werd verleend. Vervolgens gaf de voorzitter
een uiteenzetting over het wel en wee in de afdeling alsook over het
noodzakelijk onderhoud van zowel kerkgebouw als pastorie. Hij zegde
toe, dat het bestuur met een begroting voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zal komen plus een voorstel hoe deze financieel te realiseren. Na de pauze werd er met een bloemetje afscheid genomen van
drie bestuursleden t.w. mw. J. ten Brinke-Vrieze, dhr. B. ten Brinke en
8
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dhr. W. Groot Nibbelink waarbij voor ieder een persoonlijk woord van
waardering werd uitgesproken. De door het bestuur voorgedragen nieuwe bestuursleden mw. J.G. Boezel-van Dam, mw. W.M. Nijhof-Groen
en mw. G.W. Semmelink-Leneman werden door de vergadering benoemd en mochten vervolgens achter de bestuurstafel plaatsnemen. Zoals bekend hebben de heer en mevr. Herman en Narda Schuurman hun
werkzaamheden als beheerdersechtpaar van kerk en “Eendracht” per 1
januari 2001 beëindigd. Zij hebben te kennen gegeven geen groots afscheid te willen. Toch wilde het bestuur hen niet zonder meer laten vertrekken zodat gekozen werd voor een paar korte dankwoorden vergezeld van een bloemetje en een tastbare herinnering tijdens deze vergadering om zo dit sympathieke “kostersechtpaar” te bedanken. Ook vanuit diverse clubs en commissies werden ze door middel van een kleine
attentie bedankt. Ook de heer G. Breukelaar heeft enkele maanden geleden te kennen gegeven in verband met drukke werkzaamheden na deze
ledenvergadering te willen stoppen als administrateur. Hoewel we dit
besluit betreuren respecteren wij uiteraard zijn beslissing. Ook hij kreeg
onder dankzegging voor het vele werk dat hij voor onze afdeling heeft
verzet een blijvende herinnering aangeboden. Hoewel het wel erg veel
“afscheid” was kunnen we denken we toch terug zien op een goede ledenvergadering.
De bestuurssamenstelling is momenteel als volgt :
Voorzitter:
Dhr. H.C. van Duijn, Eksterhof 59, Varsseveld, 0315 - 24 15 72
Tweede voorzitter:
Mevr. G. ten Brinke - Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, Varsseveld, 0315 - 24 12 53
Secretaresse:
Mevr. W.M. Nijhof - Groen, Terborgseweg 19, Sinderen, 0315 - 24 12 06
Tweede secretaresse:
Mevr. J.G. Boezel - van Dam, Burg. Bootstraat 5, Varsseveld, 0315 - 24 18 90
Penningm./Adm.:
Dhr. G.J. Hengeveld, Ds. Thomsonstraat 4, Varsseveld, 0315 - 24 21 36
Bestuursleden:
Mevr. J. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, Harreveld, 0315 - 24 14 40
Dhr. G.J. Hobelman, Neijlandstraat 9, Westendorp, 0315 - 29 83 55
Mevr. H.G. Kraan-Heinen, Doetinchemseweg 66, Varsseveld, 0315 - 24 14 01
Dhr. G.L. Radstake, Terborgseweg 20a, Westendorp, 0315 - 24 15 81
Mevr. G.W. Semmelink-Leneman, Keppelsbroekdijk 5, Westendorp, 0315 - 29 83 91
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Inning contributie en vrijwillige bijdrage

In verband met de overdracht van de stukken door zowel penningmeester als administrateur aan de nieuwe penningmeester/administrateur de
heer G. Hengeveld, lukt het niet de afschrijvingen in maart te realiseren
maar zullen deze in april plaats hebben. Ook zal er dan aandacht worden besteed aan eventuele kanttekeningen geplaatst bij de formulieren
met betrekking tot de vrijwillige bijdrage in 2000. Wij hopen dat u begrip kunt hebben voor het feit dat door de wisseling van deze belangrijke administratieve functies één en ander misschien wat langer heeft geduurd dan wenselijk is.
OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING
60+ CLUB
Op de dertiende maart om 14.30 uur kon Janny een 26-tal aanwezigen
welkom heten, die, na voorzien te zijn van koffie/thee met bijbehoren,
kwamen kijken naar dia’s en luisteren naar bijbehorende uitleg van H.
Nijhof die de aanwezigen meenam op sleeptouw naar en een wandeling
door Parijs. De eerste dia gaf een beeld van hun tijdelijk onderkomen in
Parijs. Een riante bungalow aan de zuidkant van Parijs. Via kennissen
vanuit Hilversum kreeg hij, met zijn vrouw, op die manier de mogelijkheid om gedurende een maand lang via de 160 km lange metro door Parijs te toeren. Een mogelijkheid waar ze dankbaar gebruik van hebben
gemaakt. Het werd een aaneenschakeling van imposante gebouwen met
gebrandschilderde ramen, imposante toegangen en vaak omgeven door
prachtige tuinen. Daarbij werden ze door dhr. Nijhof begeleid en voorzien van commentaar en lessen in de Franse geschiedenis. Gestart werd
in het centrum bij de Notre Dame, daarbij het verhaal van de drie Hendrikken, waarbij een godsdienstoorlog met moord– en doodslag de aandacht vroeg. Vervolgens de Eiffeltoren van meer dan 300 meter hoog
wat het toonbeeld was van het economisch herstel. Daarna de Champs
Elysées met de Arc de Triomphe waar op 14 juli de grote feestdag
wordt gevierd ter herdenking van de bestorming van de Bastille. Een
anekdote vermeldde dat de tamboermaître tijdens een militaire parade,
verblind door het zonlicht, een misser had begaan. De Marseillaise ontbrak ook niet (nu het Franse volkslied), maar van oorsprong een strijdlied. Daarna werd het Louvre bezocht, met daarin de Venus van Milo.
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Vervolgens de Opéra waar de toiletten aan alle zijden waren voorzien
van spiegelglas. Was dat het toonbeeld van ijdelheid, of bevordering
van zelfkritiek op het eigen lichaam? Vanzelfsprekend kreeg ook het gemeentehuis een beurt, alsmede meerdere monumentale gebouwen. Marie-Antoinette zorgde voor een eigen home waar ze goed en rustig kon
vertoeven. Dat was een aardig “zomerhuisje”, nu de vergaderplaats van
de senaat. In het park van Versailles paraderen diverse beeldengroepen,
waaronder het Paard van Troje, terwijl de Arc de Triomphe een ruitergroep torstte. Julius César komt in beeld als half paard half mens, met
een “schone” op zijn schouders. In de geschiedenis van Frankrijk ontbreekt vanzelfsprekend de guillotine niet. Achtereenvolgens de Seine
met de aanpalende beelden, de kerk van het “Heilige Hart”, de
“schilderswijk” van Parijs en de “Moulin Rouge”. Het “Hôtel des Invalides” kreeg bijzondere aandacht. Het werd in opdracht van Napoleon
gebouwd voor invalide militairen die onder zijn commando hadden gediend. Bronbeek op zijn Frans. De “Stervende Leeuw” symboliseert de
slag van Verdun in de oorlog 1914-1918. Het toont de onverzettelijkheid van de Fransen en de ondoordringbaarheid voor de Duitsers. De
Franse bouwstijl is een toonbeeld voor veel Europese landen. Opvallend
zijn de overweldigende luxueuse interieurs, o.a. een spiegelzaal met
meer dan 4000 kaarsen. Elke dag werden die vervangen waarbij 25 personen gedurende 30 minuten bezig waren om ze aan te steken. Het
stemt tot dankbaarheid dat zoveel van de monumentale gebouwen zijn
behouden, ondanks de bezetting in 1940 door de Duitsers en de bevrijding in 1944 door de geallieerden. Met die gevoelens keerden we terug
naar de eigen haard van de Parijse vakantiewoning. Het was een indrukwekkende beschrijving van een één maand durend verblijf in, en een
zoektocht door Parijs. Spreker spreidde daarbij een geheugen ten toon
om jaloers op te zijn. Onder aanbieding van een attentie, te nuttigen bij
de eigen haard, werd spreker door Janny hartelijk bedankt, begeleid
door een dankbaar applaus. Het was een zeer geslaagde middag.
60+ CLUB BIJEENKOMST 10 APRIL
Op onze bijeenkomst van dinsdag 10 april zal mevr. Gussinklo uit IJzerlo ons verhalen in ‘t dialect vertellen. Zij heeft dit ook voor de Oudheidkundige Vereniging Aalten Dinxperlo Wisch gedaan en dat was een
groot succes. We hopen dan ook velen van u te mogen begroeten. Dus
Eendracht - april 2001

11

dinsdag 10 april om half drie in de Eendracht. Geen vervoer dan even
bellen naar de heer Hemink, telefoon (0315) 24 14 86. Op de laatste bijeenkomst van dit seizoen t.w. dinsdag 8 mei, zal de Rabobank ons uitleg geven over de euro, maar daarover de volgende keer meer.
VERSLAG LEZING “JOODSE MYSTIEK”
op woensdag 14 maart j.l.

Bij de inleiding sprak ds. Meijer over een proefschrift van een student,
waaruit bleek dat “veel” is volledigheid wat betrekking had op het onderwerp welke zeer breed is en waaruit dus een keuze is gemaakt.
Wat is joodse mystiek:
Die vorm van religie waarin de mens zich bewust is van Gods nabijheid, de Godszijn ervaring die niet in woorden is uit te drukken. Dit nu
is echter in elke religie aanwezig: Panmystiek! Dat God de Schepper is
van “AL”. De Tora is voor de joden de weg tot God. De christen beziet
de weg tot God via Jezus. Er zijn drie fases wanneer men de geschiedenis van de joodse mystiek beziet.
Eerste fase: De mytische fase: God is in alles, in héél de natuur waar te
nemen.
Tweede fase: de mens wordt zich bewust van God. Dit uit zich in gebed
en religieuze liederen. Onder het Woord zit verborgen wijsheid.
Derde fase: De ziel is ‘t toneel van de ontmoeting van de mens met
God.
Er ontstaan vele en verschillende stromingen hierin. Het gaat te ver om
ze allemaal in dit verslag te benoemen vandaar een korte inhoud hiervan:
In tijden van moeite bloeit de mystiek, de eigen leer wordt dan heel belangrijk. Mishjna is de eerste rabbijn die alles op schrift stelde 300 jaar
voor Christus. Wanneer Jeruzalem verwoest wordt is het volk echt in de
war. De vraag rijst is God wel de Schepper bij zo’n onvolmaaktheid. De
magie doet z’n intrede, men spreekt over Djur, de ondergod. Maar andere machten accepteren dan God blijkt gevaarlijk. Er verschijnt een boek
van de Schepping: Talmoed; doch 1800 jaar mondelinge overlevering
van de mystiek geeft ook een vorm van manipulatie hierin. De mystici
houden de innerlijke weg naar het hemelrijk strikt geheim. Doch de
sfeer om God te waarnemen gebeurt veelal door 12 to 40 dagen ascese,
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meditatie met uittreding en totale overgave waardoor er een visioen
wordt waargenomen. Deze openbaart zich veelal (bij verschillende
mystici) als een kroon met regenboogkleuren, veel glans en een troon.
Ezechiël, de profeet, heeft dit visioen ook gehad en men neemt dan ook
aan dat God hiervan de Schepper is. In latere tijden blijft men veelal leven volgens de Talmoed en door zeer vroom te leven komt men dichtbij
God. Een nieuw boek verschijnt: Poorten van Heiligheid, maar de juiste
wijze van de mystiek wordt weer niet geopenbaard. Deze is te heilig.
Bij volgende rampen heeft men inmiddels ervaren dat verlossing en vervolging bij elkaar horen, b.v. wanneer we iets doen of nalaten gebeurt er
een ramp. Het geloof wordt aangepast om te overleven. Dit geldt in zekere zin ook nu nog in onze tijd.
Door verschillende lagen (via chakra’s/energiepunten) tot een bepaalde
bewustzijnstoestand komen door middel van meditatie, ascese, overgave, waardoor men de Eenheid Gods, de sfeer er omheen, waarneemt.
Engelien Veerbeek.
ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN
Zie hiervoor het speciaal voor dit doel samengestelde boekje dat u aantreft bij de ingang van de kerk en de verenigingzaal.
Adressen kerken:
PROGRAMMA VAN DE VROUWENCLUBS
Maandag 2 april
club I
Bijeenkomst 14.00 uur.
Dinsdagmiddag 3 april beide clubs “Schoolreisje” naar museum
“Margaretha” in Laag-Keppel.
Donderdag 19 april
club II
Paastafel.
Maandag 30 april
club I
Laatste bijeenkomst 14.00 uur.
Donderdag 3 mei
club II
Diner.

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27
Afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13
Afd. Zelhem Piersonstraat 4
ACTIVITEIT IN DE R.K. KERK
Thema-avond “Paranormaal en geloof; is er een relatie tussen de wereld
van het paranormale en het christelijke geloof?”. Inleider is dhr. Piet
Schelling, landelijk bekend. De avond is op 24 april in “Het Anker”, De
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Mauritskerk Silvolde; aanvang 20.00 uur. Ieder is welkom.
AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty is dit jaar over de hele wereld bezig met schrijfacties tegen
martelingen. Gelukkig doen heel veel mensen mee. Als u ook mee wilt
doen, in de bibliotheek te Varsseveld is iedere maand een folder met een
“martelgeval” en een voorbeeldbrief. U kunt deze zo meenemen en
thuis schrijven. Verder kan in april geschreven worden voor een “verdwenen” vrouwenrechtenactivist uit Guatemala. Voor de berechting van de daders van een buitengerechtelijke executie van drie
mannen uit Indonesië. En voor de vrijlating van een gewetensgevangene uit Oezbekistan. Voor meer inlichtingen: telefoon 617393 of 243077.
KERK OPTIMAAL
De komende uitzending van Kerk Optimaal:
Maandag 9 april: Will Wammes zal, evenals in de vorige uitzendingen,
weer iemand interviewen. Deze keer praat hij met Jeroen Jeroense, predikant uit Elst over diens boekje “Onthulling van het kwaad”. Kerk Optimaal is te beluisteren op 94.7 FM of via de kabel op 93.1 of 93.6 FM,
‘s maandags om de veertien dagen, van 20.00 tot 21.00 uur.
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NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON
Voorganger:

Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7,
7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80,
e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof - Groen,
Terborgseweg 19 7065 AA Sinderen (0315) 24 12 06
Beheer kerk en B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85
verenigingszalen:
Verenigings“de Eendracht” Beatrixstraat 1a, (0315) 24 45 37
zaal:
AdminiHr. G.J. Hengeveld, Ds. Thomsonstraat 4, 7051 BN Varsseveld,
strateur:
(0315) 24 21 36, e-mail: g.jhengeveld@freeler.nl
Gironummer
N.P.B. Varsseveld 846569
Bankrekeningen:
Internet:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553,
ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap,
afdeling Varsseveld
www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres:

npb@xs4all.nl

Vrouwenclubs: Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75.
Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
Verzorging
Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
"Eendracht": (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
Verzendklaar Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp,
maken:
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
Kopij adressen Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boen redactie:
ven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld,
(0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43
Leiding
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en
zondagsschool:Gwen Spaa, (0315) 242918
NPB-Koor
secretariaat:
Organist:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

Mw. B. Chevalking-Wennink, (0315) 29 82 23

Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
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April 2001
Zondag 1 april

9.45 uur NPB dienst in ‘Den Es’ Ds A.M.J. Meijer
Thema: “Tot ons recht komen” bij Lucas 18: 1-18.
Ook u bent daar van harte welkom!
Vrijdag 6 april
16.30 uur Weeksluiting in de Bettekamp, Ds A.M.J.
Meijer.
Zondag 8 april
10.00 uur Palmpaasdienst. Ds A.M.J. Meijer. Thema:“Goede of slechte raad?”, bij Matth. 27: 19. Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht
(Palmpaasstokken maken!)
Donderdag 12 april 19.30 u Avondmaalsdienst, Ds A.M.J. Meijer. Thema: “Dorst”, bij Joh. 19:23-30
Zondag 15 april 10.00 uur Paasdienst, Ds A.M.J. Meijer. Thema:
“De opstanding, wat heeft dit ons te zeggen?”; bij
Joh 15: 1-17.Deze dienst zal vocaal worden opgeluisterd door het NPB koor o.l.v. Hr B. Wennink.
Zondag 22 april 10.00 uur. In deze dienst gaat voor: Netty Hengeveld, haar thema luidt: “Jona, gij en ik”.
Zondag 29 april 10.00 uur. Ds A.M.J. Meijer. Thema: “De vinger op
de wonde leggen”; bij Joh 19: 19-31
Vrijdag 4 mei
16.30 uur Weeksluiting in de Bettekamp, Ds A.M.J.
Meijer
Vrijdag 4 mei
18.30 uur. Oecumenische herdenkingsdienst voorafgaand aan de ‘stille tocht’, in de Grote- of Laurentiuskerk. Voorganger Pastor G. van de Munckhof, met
medewerking van de Chr. Harmonie ‘Jubal’. Door
wethouder F.J. Spekreijse zal een gedeelte worden
voorgelezen uit ‘Er op of er onder’, de geschiedenis
van Wisch in oorlogstijd.
Zondag 6 mei
Geen dienst.
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