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ONS VEELEISENDE ‘IK’ OP DIEET
Het loopt stilaan tegen
Pasen. In de Rooms
Katholieke traditie is
dit ook de vastentijd.
Een mooi gebruik dat
helaas door het Protestantisme niet is overgenomen en tegenwoordig ook door de meeste
Hij koos twaalf discipelen uit, ieder met een eigen
Katholieken niet meer
accent en een eigen geschiedenis
wordt gepraktiseerd.
Zinnebeeldig wil het vasten ons voorhouden:
‘Het leven is je geschonken
maar ga daar verantwoord en dankbaar mee om.’
Consumeer het niet al te gretig en hebzuchtig. Zie zo nu en dan eens af
van begeerlijke zaken en denk wat meer aan mensen die het niet zo
goed hebben als jij. Neem eens de tijd om over je bestemming na te
denken.
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De mens in de huidige westerse samenleving lijkt in meerdere opzichten op de bouwers van de toren van Babel. Hij denkt zijn eigen geluk te
kunnen maken door almaar meer voor zichzelf te kunnen vergaren: carrière maken, rijk worden, naar verre kusten op vakantie en er eeuwig
jong uitzien. Soms lijkt hij de wet van de natuur wel te vergeten.
De illusie van het maakbare leven en dus van het maakbare geluk wordt
door de commercie en de politiek krachtig opgewekt. Die illusie van het
maakbare leven heeft echter een aantal negatieve gevolgen.
Eén ervan is dat veel mensen als de dood zijn voor lijden en dood. Zelfs
de dood wenst men onder controle te houden. Echter, tegenover de afgod van het lichaam en het probleemloze bestaan staat nog altijd de brute realiteit van het boze leven.
Wie oud en zwak wordt, wie ziek of gehandicapt is, wie in verwarring
raakt en psychische hulp nodig heeft, voor die mens is weinig plaats in
onze megalomane drang naar onsterfelijkheid. Met gespecialiseerde
hulp hebben we onze morele verplichtingen afgekocht.
Waar staan we met onze ijdelheid als we naast elkaar onder de groene
zoden liggen? De verheerlijking van het lichaam zal dan plaats moeten
maken voor de verheerlijking van iets anders. Wie zich vernedert, zal
verhoogd worden, houdt Jezus ons in dit verband voor. En juist in zijn
vernedering, bleek zijn ware grootheid. Hij ontdeed zich van zichzelf
(zijn ego) en werd daarmee de voorbeeldmens voor de mensheid.
De realistische boodschap dat de mens slechts een kwestie van stof en
as is, hoeft de mensen niet onder te dompelen in pessimisme. Wel zet ze
hem eventjes ongenadig terug op zijn plaats. Het besef dat we maar vergankelijk zijn, bevrijdt ons van een zware teleurstelling en een fundamentele twijfel over onszelf. Hoe groter de eigen waan, des te groter
immers de identiteitscrisis, wanneer je beseft dat je niet beantwoordt
aan je eigen dwaze inbeelding. Beter is het onze beperktheid eerlijk onder ogen te zien en daarbij te beseffen dat er een Schepper is die ons
nooit in de steek laat. Wie zich klein maakt valt de grote eer te beurt
Gods liefde te leren kennen. Op onze beurt zijn wij dan ook geroepen
liefdevol om te gaan met alles en met al wie hij ons gegeven heeft.
De stille tijd voor Pasen is een uitgelezen moment om ons ego op dieet
te zetten. Veertig dagen bracht Jezus door in de woestijn. Hij zag daar
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van alles af. Maar, zo lezen we in Marcus 1: ‘de engelen dienden hem.’
Juist in ons zelfverkozen afzien van ons dwingende ‘ik’ (ego), is de
Hulp ons het meest nabij.
Wij die nog in de ban van dat ‘ego’ zijn beseffen niet hoezeer we redeneren vanuit eigen gevoelens, gedachten en verlangens, in plaats van te
begrijpen waar het belang van de gemeenschap en de Hemel ligt. Dat is
een van de diepere gedachten achter onze Paasviering.
Onze kerk ziet er nu op zijn Paasbest uit! Ik hoop velen van u bij onze
diensten in april te mogen begroeten.
A.M.J. Meijer
BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken
Op zondag 5 maart 2006 overleed op 90-jarige leeftijd de heer
Evert Jan Theodoor Breukelaar
Tijdens de afscheidsdienst van de heer Breukelaar in het crematorium
“De Slangenburg”, sprak Gerrit Breukelaar persoonlijke woorden ter
herinnering aan zijn vader. Zijn dochter Hetty las een mooi gedicht
voor, evenals zijn kleindochter Jorike. Uit deze woorden sprak de liefde, grote waardering en diepe verbondenheid met hun vader en grootvader.
We lazen uit Prediker 3. Een belangrijk motief in het boek Prediker is
de kringloop van de natuur. In vers 15 wordt dit duidelijk uitgedrukt:
"Wat er is, was er al lang, wat zal komen is er altijd al geweest. God
haalt wat voorbij is altijd weer terug".
De natuur speelde een grote rol in het leven van Jan Breukelaar. Hij was
altijd buiten op het land of rond het huis te vinden. Hard werkend en genietend van alles wat groeit en bloeit. Hij had een gemengd bedrijf. De
natuur en het buiten zijn gaf hem rust én levensvreugde.
"Jan van Joostenhuus" was een hartelijke, vriendelijke, bezorgde, eerlijke en liefdevolle vader, opa, broer en vriend. Af en toe een uitstapje
vond hij wel aardig en hij nam er met plezier aan deel, maar hij vond
het van ondergeschikt belang.
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Hij voelde zich het meest thuis op het Joostenhuus, daar was zijn werk,
daar was zijn leven, daar kon hij helemaal zichzelf zijn! Door de toenemende geestelijke achteruitgang - lichamelijk was hij kerngezond werd Jan een half jaar geleden opgenomen in verpleegtehuis "Den Es"
in Ulft, waar hij liefdevol werd verzorgd, zich soms bewust van zijn
aanwezigheid op die plek.
Op 5 maart is heengegaan een lieve vader en opa, broer en vriend. Op 9
maart, de dag waarop wij afscheid namen zou "Jan van Joostenhuus"
verhuizen naar het nieuwe verpleegtehuis "Den Es" in Varsseveld. Dit
heeft niet zo mogen zijn.
Moge wij ons getroost weten dat sterven niets anders is dan verhuizen
naar een mooiere woning, waar Jan mag worden opgenomen in het
barmhartig licht van de Eeuwige.
Wij wensen Gerrit, Hetty en Henk, kleinkinderen en allen die om zijn
heengaan treuren veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Angelique Niks- van Oosten.
Op woensdag 15 maart 2006 overleed op 74-jarige leeftijd de heer
Gerhardus Bernardus Hartemink
Gerhard groeide op aan de Speelmanstraat bij Halle-Nijman. Zijn ouders hadden daar een boerderij, maar al van jongs af aan was duidelijk
dat Gerhard zijn belangstelling niet bij het boerenbedrijf lag. Motoren
en machines, dat was het waar hij zich toe voelde aangetrokken. Hij
volgde met zeer goed gevolg een opleiding tot automonteur en vond
daarin al spoedig werk en zou in dit metier zijn hele verdere loopbaan
werkzaam blijven.
Na zijn huwelijk met Ali Nijhof , van ‘De Banninkhof’ vestigde het jonge stel zich aldaar, waar de vier kinderen geboren werden en opgroeiden. Zij hadden aan Gerhard een goede vader, maar wel een die niet met
zich liet spotten.
Als er op de boerderij iets op het gebied van machines of transportmiddelen gerepareerd moest worden kon op dat gebied altijd op Gerhard
gerekend worden. Hij wist altijd een oplossing te vinden. En later, toen
ook de kinderen eenmaal gemotoriseerd waren, konden zij altijd op vader een beroep doen.
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Hij was een man met een scherp oog voor het detail. Van kleine dingen
wist hij te genieten.
De heer Hartemink heeft 40-jaar lang meegezongen in zangkoor ‘de
Vriendschap’ en eerder vele jaren toneel gespeeld in de daarmee verbonden toneelvereniging, waarvoor hij ook in het bestuurlijke druk in
de weer is geweest. Met de motorclub, waarvan hij ook vele jaren bestuurslid is geweest, heeft hij een groot aantal oriënteringsritten georganiseerd en menig toespraakje gehouden. Het wekelijkse kaartavondje
met zijn vrienden was voor Gerhard een welkome bron van ontspanning.
Nadat hij noodgedwongen met werken moest stoppen is hij nog ongeveer achttien jaar een trouwe vrijwilliger geweest op de buurtbus. Hij
vond dit heerlijk werk, vooral omdat dit hem de gelegenheid bood met
iedereen een praatje aan te knopen. Maar boven alles uit toornde bij
Gerhard zijn liefde voor het voetbalspel. Vele jaren heeft hij zelf gespeeld bij de Heelwegse Sport Vereniging en daarna zich belast met het
algemeen onderhoud van het voetbalterrein. Gerhard was een fervente
supporter van ‘de Graafschap’. Samen met zijn vriendenclub werd geen
thuiswedstrijd gemist!
De laatste jaren bouwde hij ook met zijn kleinkinderen een bijzonder
goede verstandhouding op. Ze hielden van Gerhard als opa. Toen
schoondochter Astrid na zijn overlijden, aan kleine Roel zei dat opa gestorven was, zei deze: “Had ik maar honderd van zulke opa’s”; en:
“Was opa maar Sinterklaas, dan ging hij nooit dood!”
Vredig heeft Gerhard Hartemink afscheid mogen nemen van dit leven,
dat veelzijdig en waardevol genoemd mag worden.
Wij wensen Ali, Albert-Jan en Astrid, Erik, Michel en Jannie, Ingrid en
Jurgen, en de kleinkinderen Gods kracht toe bij het verwerken van dit
grote verlies.
A.M.J. Meijer
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand
opgenomen en thans weer thuis, dhr. J.W. te Beest; mevr. J.H. de VriesBruil; mevr. B.H. Tuenter-Klein Willink, dhr. D. Kerkhof, dhr. J.H. van
den Berg en dhr. B.J. Remmelink.
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Thans verblijven nog aldaar: mevr. J.A. Egbers-Budding, mevr. H.
Aalbers-Colenbrander, en mevr. M.J.A. ten Brinke-Wolsink.
In het St. Antonia Verpleegtehuis te Terborg verblijven: mevr. M. Saalmink-Schuurman en dhr. G..J. Weikamp. Mevr. D. Radstake-Gemmink,
die lange tijd in ‘Den Ooiman’ verbleef, heeft thans een kamer betrokken in de nieuwe ‘Den Es’ te Varsseveld.
GEBOREN
‘Een wonder in een wiegje, zo onvoorstelbaar klein.
Een wonder in een wiegje, te mooi om waar te zijn.’
Dit was de aanhef van het geboortekaartje van ‘Tess
Henna Jora’, geboren op 1 maart 2006, dochter van
Martin en Ilse en zusje van Lynn en Mick Nijkamp,
Reigershof 20, 7051 WS Varsseveld (tel.: 241502)
‘Ik sta op mijn teentjes, kijk over ’ t randje van de
wieg:
“Dag klein broertje, ik vind je lief’
zo luidde de tekst op het geboortekaartje van ‘Daan’ Bernard Willem’,
geboren op 12 maart 2006 als zoon van André Gesink en Jacqueline
Hunting en broertje van Finette, Larixlaan 3, 7031 WG, Wehl. (tel.:
0314 682960)
Beide ouderparen ontvangen hierbij onze hartelijke gelukwensen met de
bede dat de Eeuwige het leven van ‘Tess’ en ‘Daan’ mag behoeden en
zegenen.
VERANTWOORDING GIFTEN
Ontvangen tijdens de ledenvergadering van de vrouwenclub een bedrag
van € 450,- te besteden aan een project ter verfraaiing van ons kerkgebouw. Samen met het gereserveerde bedrag uit voorgaande jaren, is er
nu een bedrag beschikbaar van € 1.115,- wat voor dit doel besteed kan
worden.
Via enkele bezoekdames ontvingen we giften ter grote van € 15,- van
N.N., € 50,- van N.N. en € 20,- van dhr. N.N.
Voor al deze bijdragen onze hartelijk dank.
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BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND
Zondag 2 april is er weer een dienst onder verantwoordelijkheid van
onze geloofsgemeenschap in de nieuwe behuizing van ‘den Es’ aan de
Oranjestraat. In deze dienst zal voorgaan Mw. A. Niks-van Oosten, haar
thema luidt: ‘De moed om vol te houden.’ Waaruit putten we de kracht
om ondanks de moeilijkheden die wij op ons levenspad ontmoeten, toch
door te gaan?
Op ‘Palmzondag’ 9 april: Bijzondere Orgeldienst. Deze dienst zal
hoofdzakelijk worden ingevuld met orgelspel door de heer Bert Vinke.
Door mij zullen naast de gebruikelijke liturgische handelingen slechts
enkele korte verbindende teksten uit het Mattheüs evangelie worden uitgesproken. Verder ligt het in de bedoeling dat alle aanwezigen een overzicht van de te spelen werken met de componisten en een toelichting
krijgen uitgereikt. In september 2005 heeft al een dergelijke dienst
plaatsgevonden en dit is toen zeer gewaardeerd. Oorspronkelijk was deze dienst voorzien op 26 maart j.l., maar kon toen geen doorgang vinden omdat de kerkzaal nog niet gereed was. Daarom nu, tevens de feestelijke heringebruikstelling van de gerenoveerde kerkzaal!
Na afloop staat de koffie klaar.
Ook worden die zondag door de kinderen van de zondagsschool weer
de PALMPAASSTOKKEN gemaakt. Dit vindt plaats in de zalen van
‘De Eendracht’. Ook kinderen die niet regelmatig deze zondagsschool
bezoeken zijn hierbij van harte welkom. We beginnen om 10.00 uur en
nadat de stokken klaar zijn gaan - als het weer het toelaat - de kinderen
in optocht naar zorgcentrum ‘de Bettekamp’ waar de kinderen rond
11.30 uur weer door hun ouders kunnen worden opgehaald. Voor het
maken van de stok mag groen uit de tuin worden meegenomen om de
stok te versieren. Er zijn verder geen kosten aan verbonden. Gaarne telefonische aanmelding vóór zaterdag
3 april bij Erna Wolsink-Semmelink tel.: 29 87 18.
Donderdag 13 april houden wij weer onze jaarlijkse
avondmaalsdienst. In een korte overdenking wil ik met
u nadenken over de schoonmaak die wij zo nu en dan
bij onszelf moeten houden. Dat wil zeggen: eerlijk naar
Eendracht - april 2006
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onszelf kijken en ons afvragen wat er zich in ons gevoelsleven afspeelt
en hoe we daar nu verder mee omgaan.
Tijdens de overdenking tijdens de PAASDIENST op zondag 16 april
wil ik het met u hebben over de blinde vlekken in onze kijk op de verschijnselen die zich aan ons voordoen. Teveel zijn wij door vooroordelen verblind, waardoor wij zaken die voor ons van belang zijn soms
over het hoofd zien. Ons koor heeft weer prachtige liederen ingestudeerd welke die morgen gezongen zullen worden.
Zondag 23 april zal er een korte overdenking zijn, waarin ik in wil
gaan op de wijsheid die kinderen ons kunnen voorhouden. Ook mogen
wij die zondag dopen: Rozemarijn Esmée Ruesink, dochter van Elize
Boezel en Ronald Ruesink
Zondag 30 april gaat de overdenking over de vraag of we wel onbevangen nieuwe ideeën, denkbeelden en mensen tegemoet durven treden.
Geheel in de geest van onze voormalige vorstin Juliana, die juist vanwege haar openstaan voor nieuwe denkbeelden nogal eens bekritiseerd
is geweest.
Donderdag 4 mei 18.30 uur, dienst in de Laurentiuskerk, voorafgaande aan de stille tocht langs de oor-logsgraven naar het oorlogsmonument.
In deze korte dienst zal voorgaan Ds Hans van Dalen en ‘Westendops
Fanfare’ zal het geheel muzikaal omlijsten.

GROOT-LETTER 'EENDRACHT'
We zeggen het maar weer eens. Een 40-tal leden van onze afdeling ontvangt 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, tel. 29 82 23.
8
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UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Op de Leemvoortschool (groep 3-4) was ik, nadat ik het verhaal van
Mozes en de ‘tien geboden’ had verteld, begonnen met de inleiding tot
de oprichting van de ‘Tabernakel’. De tent met de omheining waar de
twee stenen platen met de ‘tien geboden’ (het woord tafelen gebruik ik,
om verwarring te voorkomen, maar niet) een ereplaats zouden gaan
krijgen. Dus vroeg ik aan de kinderen: “Waarin woon je, als je steeds
van plaats tot plaats trekt en toch een onderkomen wil hebben?” Ik
dacht een gemakkelijke vraag te hebben gesteld, maar geen van de kinderen kwam, tot mijn verwondering, op het idee om te zeggen: “Dan ga
je in een tent wonen.” Na enig aandringen had Sjoerd Beltman toch de
oplossing: “Dan verander je in een slak, dan heb je altijd je huis op je
rug.”
WE WILLEN WEER NAAR HOLLINGSTEDT GAAN
van 9 juli t/m 13 juli
Iedereen die het leuk vindt als zijn kind daar ook eens naar toe gaat verzoeken wij om contact op te nemen met: Dorian Gesink tel.: 244358,
Fam. Tannemaat tel.: 242807, Rudy Wolsink tel.: 298718 of met Tonnie
Kraan tel.: 241401.
De uitwisseling is bedoeld voor jongeren vanaf 11 jaar t/m 15 jaar.
Mocht u deze activiteit willen steunen dan staat hiervoor de bankrekening open van het "Ds P.H. van Lent-fonds": Rabo 36.48.41.974.
Warm aanbevolen.
TENSLOTTE
Nu uw Eendracht en de Kerk er van binnen en van buiten weer piekfijn uitzien, hoeft toch niets u ervan te
weerhouden een keertje méér naar de kerk te komen?
In de voorloper van ons maandblad ‘Eendracht’: ‘Naar
beteren tijd’ van juni 1930, trof ik het door Ds J. Jac.
Thomson geschreven berichtje aan:
(Ik laat het hier in de oorspronkelijke schrijfwijze volgen)
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“Uit de Protestantenbond
Er hangt een klok in de toren!
Hebt gij al verstaan, Protestantenbonders,
dat als zij nu zondagssmorgens luidt,
er een stukje van uw geweten mee luidt?
En dat het zegt: daar hoor ik ook……?
Wij zijn erg blij, dat de klok in onze klokkestoel
hangt. Laat haar roepen niet te vergeefs zijn!”
Ik wens u een vrolijk Pasen.
Met een hartelijke groet aan u allen,
A.M.J. Meijer

VAN DE BESTUURSTAFEL
JAARVERSLAG 2005
Ondanks afnemende kerkgang,
geen catechisanten en het stoppen
van vrouwenclub 1 blijft het bestuur het een uitdaging vinden om
creatief te zoeken naar mogelijkheden om door middel van variatie, dialoog en een goede PR verbindingen te zoeken om nieuwe leden aan te trekken.
De werkgroep PR is erin geslaagd om Cafe Cult op te zetten met als
voornaamste doelstelling: een open uitwisseling van gedachten .
De opzet is een sukses.
Bijzondere diensten, zoals een thema dienst, een jubileumdienst en zelfs
een fietstocht werden ondersteund door een commissie voor bijzonder
diensten.
Spontaan werd er door enorm enthousiaste leden een comité opgericht
om een bazar te organiseren voor de slachtoffers van de ramp in Azië,
het werd een groot succes
Terwijl de belangstelling voor oecumenische diensten terug loopt is er
wel een oecumenisch kinder-tienerkoor opgericht. De volkskerstzang10
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dienst werd voor de 40ste keer gehouden. Mevr. Gerda ten BrinkeKuiperij nam afscheid na al die tijd medewerking te hebben verleend.
Het bestuur kwam elke maand bij elkaar, afgevaardigden bezochten de
jaarvergadering van het hoofdbestuur. De regiodag in Rijssen werd bezocht en Divazella kwam op 8 februari voor de laatste keer bij elkaar.
Groot was de verslagenheid in het bestuur toen wij vernamen dat ons
bestuurslid mevr. Annie Ruesink na een geslaagde longtransplantatie
toch op 19 januari overleed aan de gevolgen van een herseninfarct.
Mevr. E.Wennink en dhr. G.Radstake verlieten het bestuur. Mevr. R.
Vreman-te Grotenhuis en dhr. B.Groenewold traden toe. Er traden 5 leden toe, 5 leden hebben zich afgemeld en er zijn ons 22 leden ontvallen.
Ons ledenbestand telde eind 2005 598 leden.
Er zal een evenwichtige balans in de financiële middelen gevonden
moeten worden willen wij dit alles zo in stand kunnen houden.
De Eendracht wordt goed gelezen en hoog gewaardeerd. Rinus Luijmes
gaf te kennen te willen stoppen met het verzorgen van de opmaak van
de Eendracht. Rinus heeft dit vele jaren gedaan. Hij wil wel de web-site
actueel blijven houden. Dhr. Jan Meerdink heeft de verzorging van de
Eendracht van Rinus overgenomen.
Onze renovatie mannen blijven super actief, na eerst de onderkant van
de kerk te hebben voorzien van panlatten, betimmering en glasvezel op
de muren is er ook al een nieuwe geluidsinstallatie gemonteerd en om
de kerk toch meer te kunnen gaan gebruiken voor andere doeleinden
heeft het bestuur besloten om de eerst 3 rijen banken te verwijderen en
hiervoor stoelen te plaatsen. Stoelen komen uit de kerk van Dinxperlo.
Zij kunnen geen nieuwe bestuursleden vinden en zijn in een revitaliseringsproces terecht gekomen, waarbij wij ondersteuning bieden. Zij
hebben per 1 april 2006 het kerkgebouw verkocht.
Vrouwenclub 2 trakteert ons elk jaar op een geweldig verslag waarin zij
hun gezellige en actieve avonden weergeven, ook leek het of er extra
werk verzet is om nog mooiere bloemstukken te maken.
De zondagschool commissie vindt de geïmpregneerde kerstboom veel
te klein en blijft streven naar een grote boom, zij hebben actief gecollecteerd en verzorgden het kinderkerstfeest uitstekend.
Fijn is het om te zien hoe goed de zondagsschool draait onder bezielende leiding van Erna Wolsink en Madelon Vriezen. 1 x per maand komen
Eendracht - april 2006
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16 kinderen bij elkaar en luisteren naar bijbelse verhalen en voeren zelf
hun kerstspel op.
De activiteitencommissie presteert het elk jaar weer om interessante
sprekers naar de Eendracht te halen en hiervoor bestaat een goede belangstelling.
De leiding van de 60+ club organiseert zelf een nieuwjaarsvoordracht
en daarnaast worden mooie natuurprogramma’s gepresenteerd; de sfeer
is daarbij heel gezellig.
34 Ouderen en jongeren namen dit jaar deel aan de uitwisseling met
Hollingstedt. Er was een programma voor jong en oud en dat viel bij iedereen in goede aarde.
De gemeenteavondcommissie organiseerde 2 avonden die goed werden
bezocht; er werd een verloting gehouden.
De jeugdclub o.l.v. Marian Hengeveld komt nu bij elkaar in de Eendracht, zij werkten aan een thema en bereidden zich voor op een gespreksdienst.
Het kerkkoor zong uit volle borst op bijzondere feestdagen.
De bezoekersgroep bracht gewaardeerde bezoeken bij ouderen en zieke
leden.
Onze koster, de heer B. Kraan krijgt grote waardering voor al het werk
dat hij verricht in de kerk en Eendracht , samen met vrijwilligers begeleiden zij op een uitstekende wijze de rouwdiensten. De schoonmaakgroep verwijdert alle stof en vuil die in ons gebouw aanwezig is, onze
waardering daarvoor.
Ds. Meijer werd ondersteund door mevr. A. Niks-van Oosten waardoor
een goede continuïteit in het pastoraat blijft bestaan gedurende vakanties. Hun inbreng wordt gewaardeerd en in ons zoeken naar verbindingen zijn zij belangrijke sleutels om nieuwe leden aan te trekken.
Veel leden van onze kerkgenootschap hebben het afgelopen jaar weer
hun medewerking verleent bij veel activiteiten en werkzaamheden. Wij
zijn hun dank verschuldigd want zonder hun betrokkenheid is het niet
mogelijk om als een levendige geloofsgemeenschap te blijven functioneren.
Ons sterke punt blijft de verbondenheid met elkaar.
W. Nijhof-Groen, secretaris
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BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG 2005
De balans per 31-12-2005 sluit met een negatief eigen vermogen van €
5.570,De resultatenrekening 2005 sluit met een nadelig saldo van € 4.752,-.
De begroting 2006 (gebaseerd op contributie niveau 2005) toont een nadelig saldo van € 5132,Resultatenrekening 2005
Baten
Lasten
Collectes
€ 2.095 Loonkosten
Bijdragen(contibuties)
81.090 Huisvestingskosten
Overige baten
28.144 Algemene kosten
Nadelig saldo
4.752 Afschrijvingen
Voorzieningen
totaal

€ 116.081 totaal

€ 69.326
10.054
31.553
978
4.170
€ 116.081

Berekening werkelijke lasten per lid in 2005
Totaal lasten
af : collecte's
af : ov. baten
saldo lasten

€ 116.080,€
2.100,€ 28.144,€ 85.836,-

lasten per lid (600 leden) €

143,-

Hadden we in 2005 geen nadelig saldo willen behalen, dan had de contributie opbrengst per lid €143,- moeten bedragen. Er is dus een tekort
van € 50,- per lid. Gelukkig heeft de vrijwillige bijdrage een deel van
dit tekort weggewerkt. Uiteindelijk blijft er per lid nog een tekort van €
15,-, zo blijkt uit de volgende tabel
Lasten per lid
Contributie per lid
Vrijw. bijdrage per lid is gemiddeld
Totaal bijdrage per lid is gemiddeld
Tekort per lid
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€ 143,€ 93,€ 35,€ 128,€ 15,13

Naar de toekomst
In 2003 is er een extra ledenvergadering belegd over de toen bestaande
financiële situatie en hoe dat voor de komende jaren zou verlopen. Het
bestuur heeft toen een voorstel tot gezondmaking van de financiële positie van de NPB afdeling Varsseveld gedaan. Met dat voorstel is door
ledenvergadering volmondig ingestemd. De contributie is toen verhoogd tot 93 euro per lid per jaar en ging gelden voor 3 jaren, t.w. 2004,
2005 en 2006. Voor de volgende drie jaren is toen de contributie al vastgesteld op € 105,- per lid per jaar. Daarnaast werd besloten per lid een
vrijwillige bijdrage te vragen. Deze vrijwillige bijdrage is gemiddeld
uitgekomen op € 35,- per lid per jaar.
In 2003 werd uitgegaan van 635 leden, dat aantal bedraagt nu 600. Op
grond van het besluit uit 2003 heeft het bestuur nu de volmacht om de
contributie met € 12,- te verhogen van € 93,- naar € 105,- per lid per
jaar. Het bestuur vraagt effectuering van dit besluit met de dringende
vraag aan de leden de vrijwillige bijdrage op hetzelfde niveau te handhaven of te verhogen. Per saldo moeten wij op minimaal € 145,- per lid
per jaar uitkomen. Daarmee hoopt het bestuur de komende drie jaren
de financiën gezond te houden.
Het bestuur wil hier nadrukkelijk bij aantekenen dat voor hen die deze
contributie een te zware last is of wordt, zij in overleg met het lid naar
een passende oplossing wil zoeken. Als geloofsgemeenschap willen we
solidair met elkaar zijn. Sterke schouders kunnen en mogen wel een iets
zwaardere last dragen dan zwakkere schouders. Is of wordt de contributie een te zware last, wendt u dan tot het bestuur.

Mag het ietsjes meer zijn……??
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KORT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2006
De vergadering werd door 34 van de 600 leden bijgewoond; 6 leden
hadden zich afgemeld.
In zijn welkomstwoord toonde de voorzitter zich dankbaar en trots dat
de harde kern en jonge aanwas aanwezig was. “Het is een jaar geweest
met plussen en minnen en het bestuur vindt dat leden meer betrokken
zijn dan voorheen. Er is geïnvesteerd en gerenoveerd in de kerk en wij
hopen dat het zo'n impact heeft dat mensen staan te trappelen om binnen te komen.
Er is bewust gekozen om niet allemaal stoelen in de kerk te zetten, banken geven meer uitstraling als fundament voor de kerk. Een multifunctionele ruimte is zo ontstaan om meerdere activiteiten te organiseren”, aldus de scheidende voorzitter.
De diverse verslagen die werden besproken en goedgekeurd gaven een
goed beeld van de vele activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap.
In de pauze was er gelegenheid voor een kijkje in het kerkgebouw en
om de “bouw”-activiteiten te aanschouwen.
Na de pauze werd de begroting met het contributievoorstel besproken.
(Zie financieel verslag).
De vergadering accordeerde de door het bestuur gevraagde effectuering
van het besluit uit 2003, n.l. verhoging van de contributie van € 93,naar € 105,- per lid per jaar en onderschreef het verzoek om de vrijwillige bijdrage minimaal op hetzelfde niveau te handhaven. Minder draagkrachtigen kunnen altijd terugvallen op het bestuur, zo is en blijft besloten. Met hen zullen dan regelingen over de contributie worden getroffen.
Van de drie aftredende bestuursleden werd met enkele passende woorden, een enveloppe en bloemen afscheid genomen. Zij bedankten voor
het in hen gestelde vertrouwen en voor de goede samenwerking. Dia
Kleinnibbelink was niet aanwezig. De drie door het bestuur voorgestelde kandidaten werden wegens gebrek aan tegenkandidaten zonder stemming benoemd.
De toekomst van de NPB werd niet somber gezien; wij zijn op de goede
weg en zullen niet verdwalen. Voor de toekomst betekent dit dat het niet
vrijblijvend is maar een grote inspanning van ons vraagt en dat is goed.
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De nieuwe voorzitter, Ben
Groenewold, spreekt tijdens de dienst op 19
maart de aftredende bestuursleden toe.

Tijdens de kerkdienst van 19 maart werd nogmaals afscheid genomen
van de terugtredende bestuursleden; Dia Kleinnibbelink kreeg hier de
enveloppe en de bloemen aangeboden. De bevestiging van de nieuw benoemde bestuursleden vond plaats.
Joke Jansen- van Kampen
Jan Bussink
Jan Meerdink,
zijn zojuist bevestigd als
nieuwe “ambtsdragers” van
de NPB afd. Varsseveld

60+ CLUB
Dinsdagmiddag 14 maart 2006 kon Janny mm 14.30 uur een veertigtal
belangstellenden verwelkomen om te luisteren en te kijken naar het verhaal en de dia's over de totstandkoming van de kerkepaden in Zieuwent
Hoewel de meteorologische lente op 1 maart j.l. is begonnen, gaf het
zonnige weerbeeld met een temperatuur van 2 graden en een koude
wind nog niet het lentegevoel.
Het volgende gedicht van Jacqueline van der Waals werd door Janny
voorgelezen.
16
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Lente
't Is pas maart, de winterweiden
dragen nog een waasje wit
en de zwarte akkers beiden
't zaad nog naakt en omgespit
Maar de mussen in de bomen
piepen al met luid misbaar
en de fijne katjes komen
reeds aan wilg en hazelaar.
't Is al maart de dagen lengen
en de zon begint alvast
op de wei wat kleur te brengen
met een lichte schilderskwast.
Nog een maand en aller wegen
kiemt het veld en kleurt de wei;
nog een maand of twee gezwegen
dan is 't bloeimaand, dan is 't mei.
Daarna gaf zij het woord aan de heer Anton Stortelder uit Zieuwent, die
in het dialect op boeiende wijze vertelde over de totstandkoming van de
ongeveer 12 km lange kerkepadenroute. Aan de hand van dia's konden
we zien hoe het er eerst uitzag en hoe het is geworden.
In eerste instantie was het de bedoeling om een veilige fietsroute te maken voor de naar school fietsende kinderen. Zieuwents Belang maakte
met hulp van deskundigen een plan, dat uiteindelijk resulteerde in een
proefproject, waarbij oude kerkepaden, die tijdens de ruilverkaveling
waren verdwenen, in ere werden hersteld of opnieuw werden aangelegd.
Met medewerking van Zieuwentse vrijwilligers en met financiële steun
van het rijk, de provincie, de gemeente, het recreatieschap en plaatselijke organisaties en bedrijven kwamen er veilige routes tot stand. Er kwamen mogelijkheden voor recreatie. Daarnaast is aandacht besteed aan
het herstel van landschappelijke waarden. Zo zijn er kikkerpoelen gegraven, veel bomen geplant en is de route verfraaid met bruggetjes en
kunstwerken.
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De meeste paden zijn eigendom van de Zieuwentse boeren, die hun
grond beschikbaar hebben gesteld om de route te kunnen realiseren. In
eerste instantie waren niet alle boeren bereid om mee te werken aan de
route, later gingen de meesten "om".
Er staat nu een nieuw project kerkepaden op stapel, namelijk van de
Radstake, via Harreveld en Zieuwent naar Erve Kots in Lievelde. Wanneer dit gerealiseerd zal worden ligt in de toekomst.
Na afloop bedankte Janny de heer Stortelder voor zijn komst onder aanbieding van een lente-attentie.
60+CLUB
Uitnodiging voor de bijeenkomst op dinsdag 11 april
Voor dinsdag 11 april a.s. hebben we de heer Jan Kuiperij uit Doetinchem kunnen strikken om ons iets te komen vertellen over het biologisch tuinieren en dan met name met betrekking tot de groentetuin. De
heer Kuiperij is een boeiend verteller (enkelen van ons hebben hem al
gehoord en zijn heel enthousiast). Het is bekend dat velen van ons niet
(meer) zelf een groentetuin hebben, maar we zijn er van overtuigd, dat
we met veel plezier naar zijn lezing zullen luisteren en de bijbehorende
dia's zullen bekijken. Veel is herkenbaar, immers het is nog niet zo lang
geleden dat de vroegere groentetelers onder ons ook zelf biologisch bezig waren. Wij nodigen u dan ook graag uit voor deze leerzame en vast
ook nostalgische middag van de 60+Club.
We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur met koffie/thee en een
koekje.
AGENDA 60+Club
9 mei Schaapsherder J. Abbink uit Haaksbergen.
DE VROUWENCLUB
De vrouwenclub komt deze maand bijeen op:
donderdag 6 april: hobby avond
donderdag 20 april: Paastafel
woensdag 3 mei: laatste avond - etentje
18
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VAN DE ZONDAGSCHOOL
Hierbij nodigen wij iedereen tussen 5 en 13 jaar uit
voor het maken van Palmpasenstokken.
Wanneer: zondag 9 april
Waar:
gebouw de Eendracht, Beatrixstraat in
Varsseveld
Hoe laat: vanaf 10.00 uur tot ongeveer half 12-12 uur
Opgeven: voor 2 april bij Madelon Ankersmit, 0315-617063
Erna Wolsink,
0315-298718
Meebrengen: eventueel groen voor aan de stok
TINATIN
Een briefje van Tinatin uit Georgië, dat Engelien Veerbeek
van haar ontving. Haar dankbaarheid is duidelijk. Ook is
het duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. (red.)
Mevrouw Engeline, iedere brief van u geeft mij hoop dat ik de reeks
van medische behandelingen kan vervolgen. De volgende reeks van behandelingen die in mei moeten worden gedaan, kosten $ 3000,- . Mijn
moeder is werkloos, vader heeft werk, maar met zijn geringe loon is het
praktisch onmogelijk dit noodzakelijk bedrag bijeen te krijgen.
Mevrouw Engeline ik wil u vragen of het mogelijk is (met uw hulp)
mevrouw Sandra Roelofs te informeren over mijn situatie en of zij mij
misschien een helpende hand kan bieden.
Uw dochters zijn heel aardige meisjes en lijken sprekend op elkaar. Ik
doe u hierbij een foto toekomen waar ik met mijn zuster op sta. Zij is 15
en u zult zien wij lijken helemaal niet op elkaar. Wat betreft haar talenten, zij is bijzonder muzikaal.
Wat mij zelf betreft, doe ik mijn uiterste best, voor zover mijn gezondheid het toelaat, mijn studie te vervolgen en naar de Universiteit te
gaan.
Ik hou erg van dieren. Ik heb en poes en een hond die Bob heet. Als ik
wat vrije tijd heb ga ik met hem wandelen.
Mevrouw Engeline ik zal u mijn leven lang dankbaar zijn. Doe mijn
groeten aan al die mensen die om mij geven en mij helpen.
Jullie liefhebbende Tinatin
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“HUMOR”
Vrijdag 31 maart vanaf 20.00 uur
in ‘de Ploeg’
Laatste avond van dit seizoen
Komt 31 maart naar ’de Ploeg’, breng uw
humor mede en laat anderen genieten van
uw humor en geniet zelf van de humor van
anderen.
Wij hopen u en vele anderen weer te mogen
begroeten en zo op een prettige, humoristische
wijze het seizoen af te sluiten
Huberte, Marjan, Bert en Henk

CONCERT SONANTE
Op palmzondag 9 april 2006 geeft de Christelijke Gemengde Zangvereniging SONANTE uit Silvolde een zeer bijzonder concert.
Onder de bekwame leiding van Dineke de Roo uit Doetinchem en met
versterking van een 25-tal zangers en zangeressen uit de regio zal een
éénmalige uitvoering worden gegeven van de Passie-cantate
OLIVET to CALVARY
Het concert wordt gegeven in de Grote of Laurentiuskerk te Varsseveld.
Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer 75 minuten.
Als solisten treden op: Ben Stevens, tenor
Johan Klein Nibbelink, bariton
De organist is:
Jarik de Graaff.
Toegangskaarten (prijs €10,-) kunnen vooraf, met een korting van €2,-,
worden besteld bij:
Jelly Teeuwsen, tel. 0315-683055 of
Han Rutgers,tel. 0315-653452
20
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15-03-1981

De crocussen die bloeien buiten
het voorjaar zit weer in de lucht
de merel die begint te fluiten
de winter is nu op de vlucht
en overal zie je als je rondkijkt
de sprietjes komen uit de grond
het is nu nog niet warm daarbuiten
maar 't ruikt wel lekker, echt gezond
je neuriet soms ook wel een beetje
de lente zit je in de bol
de werkster praat al van de schoonmaak
dan kruip je gauw weer in je hol
'k wil eerst genieten van dit prille
en van de milde lentewind
die zachte geuren met zich meevoert
van narcissen en hyacinth
Mevr. W.J. Berkelder-Rexwinkel

24 mrt 1985
0 oude huis wat ben je me dierbaar
je bent niet modem er mankeert veel aan jou
maar ach we weten zoveel van elkander
jij bent toch de plek waar ik het meeste van hou
je trouwe geluiden ik ken ze vast alle
de vijfde traptree kraakte het hardst
en dan de ratten tussen de balken
ze rennen terwijl er één met z'n nagel knarst
een kraan lekt een deur piept
't zijn allen geluiden
ze zijn zo vertrouwd door en door
je luistert dan even en denkt wat was dat
en slaapt even later dan toch lekker door.
Mevr. W.J. Berkelder-Rexwinkel
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AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD
Albanië: strijd tegen geweld tegen vrouwen! Veertig procent van de
vrouwen in Albanië lijdt onder fysiek of psychologisch geweld binnen
de familie. Maar er komt verandering in de situatie: er wordt gepraat
over wetgeving die dit geweld moet voorkomen en slachtoffers moet
beschermen. Amnesty publiceert binnenkort een rapport over dit land en
zal er bij haar regering op aandringen de wetten te veranderen!
In april kan er geschreven worden voor een 19 jarig meisje in Iran dat
de doodstraf kreeg toen ze 17 jaar oud was. Gevraagd wordt om de
doodstraf om te zetten in een andere straf.
De tweede brief is voor de president van El Salvador. Tussen 2002 en
2004 zijn minstens 20 vermoorde en verminkte vrouwen gevonden Gevraagd wordt de moorden op deze vrouwen te onderzoeken en voor het
gerecht te brengen.
De derde brief gaat naar de regering van de Russische Federatie. Gevraagd wordt om een onderzoek naar de detentie en ”verdwijning” van
de 24 jarige Adam Medov.
Inlichtingen over brieven schrijven per telefoon: 617393 of 243077.
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ADRESSEN VAN DE KERKGEBOUWEN VAN DE AANGRENZENDE NPB
AFDELINGEN

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27
Afd. Zelhem: Piersonstraat 4
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 28 april aanleveren!
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NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON
Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@hetnet.nl
Bij afwezigheid: Mevr. A. Niks-van Oosten, tel. (0315)241080
a.niks-vanoosten@hetnet.nl
Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mevr. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl
Website: www.xs4all.nl/~npb
E-mail-adres: npb@xs4all.nl
Beheer kerk en verenigingszalen:
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85
Verenigingszaal:
“De Eendracht”, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
Penningmeester/administrateur:
Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl
Bankrekeningen:
Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.
Vrouwenclub: Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18
60+ Club:
Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49.
Jeugdclub:
Marjan Hengeveld 0315-244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl
Werkgroep PR:
M-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080; Marjan Hengeveld 0315-244393,
Bert Scheuter 0315-241365 en/of Henk Beunk 0314-632061.
Verzorging “Eendracht”:
Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl
Verzendklaar maken:
Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Dhr. W.J. Runneboom,
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.
Kopij adressen en redactie:
Jan Meerdink (zie Verzorging “Eendracht”), ds. A.M.J. Meijer (zie Voorganger),
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.
Leiding zondagsschool:
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63
NPB-Koor secretariaat:
Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
Autodienst: zie: Secretariaat
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April 2006
Zondag
2 april
Zondag
9 april

Donderdag
13 april
Zondag
16 april
Zondag
23 april
Zondag
30 april

9.45 uur NPB dienst in ‘Den Es’
Mevr. A. Niks-van Oosten, thema: ‘De moed om vol te
houden’, bij Filippenzen 1: 18-26
10.00 uur: Bijzondere Orgeldienst. Tevens de feestelijke
heringebruikstelling van de gerenoveerde kerkzaal! Bert
Vinke zal een aantal orgelwerken ten gehore brengen,
afgewisseld door korte teksten uit het evangelie naar
Mattheüs.
De zondagsschool komt vanaf 10.00 uur bijeen in de
Eendracht om Palmpaasstokken te maken.
Na afloop staat de koffie klaar
19.30 uur Ds A.M.J. Meijer, Avondmaalsdienst. Thema: ‘Met onszelf in het reine komen’ bij Marcus
15:20b.
10.00 uur: Paasdienst, Ds A.M.J. Meijer, thema:
‘De blinde vlek’, bij Lucas 24: 1-12. Met medewerking
van het NPB-koor o.l.v. dhr. Ben Wennink.
10.00 uur: Doopdienst Ds A.M.J. Meijer, thema:
‘De wijsheid van het kind’ bij Ps 8:2.
Na afloop van de dienst staat de koffie klaar
10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: “Gesloten deuren”, bij Joh. 20:19-23

Donderdag
4 mei

18.30 uur: Herdenkingssamenkomst in de Grote- of
Laurentiuskerk. Voorganger: Ds H. van Dalen,
m.m.v. muziek vereniging. “Westendorps Fanfare”.

Vrijdag
5 mei
Zondag
7 mei

16.30 uur: Weeksluiting in de Bettekamp door
Ds A.M.J. Meijer.
Geen dienst
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