Zondag
22 december

Dinsdagavond
24 december
Woensdag
25 december
Dinsdagavond
31 december
Zondag
5 januari
2003
Zondag
12 januari
2003
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10.00 uur: 2e Adventsdienst; Ds A.M.J. Meijer; thema:
“Zich in iemand vergissen”, bij Matth. 11: 2-11.
10. 00 uur Ds A.M.J. Meijer; thema: ‘De belevingswereld
van kinderen’ Tijdens deze dienst zullen door het vocale trio
“Fontana di voce” een aantal internationale kerstliederen
worden gezongen.
10.00 uur KERSTVIERING VAN DE ZONDAGSSCHOOL, dit jaar weer in de kerk. Het thema luidt: “Er is
een kindeke geboren” Aan deze dienst verlenen de kinderen
en de leiding van de zondagsschool hun medewerking.
Tijdens deze viering mogen dopen: “IVO” Willem Gerrit,
zoon van Eric en Dia Kleinnibbelink. Na afloop gezellig samenzijn in de Eendracht en chocolademelk met versnaperingen.
19.30 uur: KERSTAVONDDIENST, ds A.M.J. Meijer, thema: "Het innerlijk licht”, bij Mattheus 5:16. Aan deze dienst
wordt meegewerkt door het NPB-koor o.l.v. Dhr. B. Wennink.
10.00 uur: KERSTMORGENDIENST, ds A.M.J. Meijer,
thema: "Laten we feesten" bij Jes 25:8.
19.30 uur: OUDEJAARSDIENST; ds A.M.J. Meijer, thema: ‘Onze eeuwige toevlucht’, bij Psalm 90. Aan deze
dienst wordt medegewerkt door Charles Saffrie: Gitaar en
Marjan Hengeveld: Zang.
9.45 uur NPB-dienst in ‘Den Es’. Ds A.M.J. Meijer; thema:
‘Onze opdracht’, bij Spreuken 3:5
10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: “Vragen” bij Mattheus
7:11. Na afloop van deze dienst is er koffie in de Eendracht.

Eendracht - december 2002

er

Vrijdag
6 december
Zondag
8 december
Zondag
15 december

9.45 uur: NPB-dienst in ‘Den Es’ 1e Adventsdienst, ds
A.M-.J. Meij-er: thema ‘Je laten kennen zoals je bent’ bij 1
Sam. 6:14-23
6.30 uur weeksluiting in de Bettekamp; Ds A.M.J. Meijer.
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KERSTTIJD IS VERHALEN TIJD
Het is al een heel oude traditie
in onze Christelijke cultuur
om tijdens de kersttijd verhalen te vertellen. Uit mijn jeugd
kan ik mij herinneren dat de
verhalen die tijdens de kerstviering van de zondagsschool
werden verteld, diepe indruk
op mij hebben gemaakt.
Het afgelopen jaar werd mij
een waar gebeurd verhaal verteld, dat ik met toestemming
van de vrouw die mij dit vertelde, hier navertel. Zij is een
jonge vrouw die na haar universitaire studies Russisch en
kunstgeschiedenis, beroepshalve lange tijd in Rusland
heeft doorgebracht, ook al
vóór de omwenteling. Thans begeleidt zij Nederlandse groepen en handels- en
regeringsdelegaties en geeft in Nederland aan zakenmensen voorlichting over
zaken doen met Rusland. Haar naam is Marie -Therèse ter Haar. In het kader
van dit werk moest zij enkele jaren geleden een groepje van zes personen begeleiden die in de jaren 1943-44 in Rusland waren geboren, maar door hun natuurlijke vader naar Nederland waren meegenomen. De bedoeling van deze
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reis was dat deze mannen van inmiddels middelbare leeftijd voor het eerst
van hun leven hun eigen moeder zouden ontmoeten. Hoe het begon. Een eenvoudige jongen uit Enkhuizen had zich in de oorlogsjaren door de Duitse propaganda laten verleiden om te tekenen voor het Nederlands Legioen, en was
daarmee in Rusland terechtgekomen. In de winter 1943 stagneerde de opmars
en kwam dit legioen vast te zitten in een uitgestrekt gebied van bossen en landerijen honderd kilometer ten noorden van Moskou in de buurt van Swertlowsk. Daar kreeg hij de opdracht om mee te werken aan de uitroeiing van de
aldaar nog levende bevolking. Hij weigerde dit en deserteerde. Na enkele dagen van omzwerving vond hij een nog bewoond huisje diep verscholen in een
van de bossen. Daar leefde een jonge vrouw met vier kinderen. Hoewel hij
geen woord Russisch sprak slaagde hij erin de vrouw duidelijk te maken dat
hij een schuilplaats zocht. Zij stemde hierin toe en gaf hem van haar schrale
voorraad te eten en te drinken. De kinderen waren nog maar klein en om te
overleven moest er hard gewerkt worden. Haar man was opgeroepen om
dienst te doen in het Russische leger en zijn mankracht was welkom. Hij hakte
dagelijks hout, repareerde het huisje en hielp de vrouw verder bij alles wat er
gebeuren moest. Na verloop van tijd ontstond er een wederzijdse genegenheid
die er toe leidde dat de vrouw van hem in verwachting raakte. Begin 1944
moesten de Duitse troepen terugtrekken en kwam het gebied weer onder Russische controle. Uit angst ontdekt te worden verliet hij toen die vrouw en de
vijf kinderen en vluchtte hij richting het westen. Het lukte hem in Zweden te
geraken. Daar kreeg hij er echter ontzettende spijt van dat hij niet had gedaan
wat die vrouw hem gevraagd had, namelijk zijn inmiddels één-jarige zoontje
mee naar Nederland te nemen omdat dit kind in Rusland een zekere dood te
wachten stond wanneer zijn herkomst ontdekt zou worden. Hij keerde naar
Rusland terug en vond na allerlei omzwervingen weer het huisje van de
vrouw, nam afscheid van haar en begon met het kind aan zijn reis naar Nederland. Nog gebruik makend van de chaos die heerste in Rusland, Polen en
Duitsland, zag hij kans na een tocht van duizenden kilometers vol ontberingen, uiteindelijk met het kind in Enkhuizen te geraken. Zijn ouders ontfermden zich liefdevol over de half-Russische kleinzoon en nadat hij met een Nederlandse vrouw in het huwelijk trad groeide de jongen in dat gezin verder op.
Op een gegeven ogenblik heeft zijn vader hem verteld wat er allemaal gebeurd
was. Bij de jongen ontstond het verlangen ooit nog eens zijn natuurlijke moeder te mogen ontmoeten. In de tijd van het ijzeren gordijn was dit ondenkbaar,
maar na de liberalisering van Rusland in de negentiger jaren openden zich de
mogelijkheden naar Rusland te reizen en op zoek te gaan. Ondertussen was hij
er achter gekomen dat er nog enkele personen in Nederland waren met een ongeveer gelijkaardige geschiedenis. Gezamenlijk werd er een reisplan opgesteld
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Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH
Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl

Beheer kerk en
verenigings zalen:

B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1a, Varsseveld (0315) 24 45 37

Administrateur: Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, e -mail: g.j.hengeveld@freeler.nl
Gironummer
Bankrekeningen:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553,
ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld

Internet:
E-mail-adres:
Vrouwenclubs:

www.xs4all.nl/~npb
npb@xs4all.nl
Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,
Voor II: Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld
(0315) 244049.

Verzorging
"Eendracht":

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e -mail: digirini@xs4all.nl

Verzendklaar
maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp,
(0315) 29 82 23 en Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers

Kopij adressen Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer
en redactie:
(zie boven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135
KH,Harreveld, (0315) 24 14 40, e -mail: gussie@tref.nl
Leiding
Erna Wolsink-Semmelink, e-mail: erna@fam-wolsink.myweb.nl
zondagsschool: (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, (0315) 242918
NPB-Koor
secretariaat:

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

Organist:
Autodienst:

vacant
Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen
(0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl

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

Eendracht - december 2002

19

rechtkomen bij onze uitgezonden militairen waar ook ter wereld. Alvast heel
hartelijk dank. Ook scholen, kerken en verenigingen kunnen meedoen. Zie
www.stichtingpit.nl.
Mw. S. van Schaik, tel. (0315) 24 23 94.

KRONIEK VAN DE PASTORIE
HET WONDERLIJKE MECHANISME VAN ONS ONDERBEWUSTZIJN.
Enige maanden geleden kwam een mij volstrekt onbekend echtpaar bij mij op
bezoek.
In verband met mijn werk wilden zij het een en ander met mij doorspreken.
Terwijl wij daarmee bezig waren, drong zich bij de gedachte op: “die dame
heb ik ooit eerder gezien!”
Ik kon echter niet nader thuis brengen waar en in welke hoedanigheid ik haar
ontmoet zou kunnen hebben. Het enige dat mij op een of andere manier duidelijk was, was dat het een herinnering betrof uit mijn Delftse tijd.
Enkele dagen later sprak ik hen weer en realiseerde mij dat dit waarschijnlijk
de laatste keer zou zijn dat ik hen zou ontmoeten. Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en vroeg haar op de vrouw af: “U moet mij toch eens
zeggen, heeft u iets met Delft te maken gehad?”
“Eigenlijk maar heel weinig. Er woonde alleen een echtpaar dat met mijn ouders bevriend was geraakt toen beide echtparen nog in Wageningen woonden.
Hij was dierenarts en ze zijn later naar Delft verhuisd. Het contact bleef echter
in stand en uit hoofde daarvan kwam ik ook zo nu en dan wel eens in Delft”.
Waarop ik haar vroeg: “En heette dat echtpaar soms ‘van Ginkel?” Verbaasd
bevestigde de dame mijn vraag, en ik vervolgde: “En woonden zij op de St.
Jorisweg 17?” “Ja” zei ze; “naast die blinde zanger en componist Jules de
Corte, die woonde op nummer negentien”.
“Dan moet het daarvan zijn. Mijn ouders woonden namelijk op nummer 23 en
dan moet ik u daar in de buurt één of meerdere malen op enige afstand gezien
hebben, want echt ontmoet en gesproken hebben we elkaar waarschijnlijk
nooit, want ik kwam maar hoogst zelden bij de familie van Ginkel over de
vloer. We spreken dan wel over twintig jaar of langer geleden!”
Dit voorval bevestigt weer dat ons onderbewustzijn een onvoorstelbaar grote
opslagcapaciteit aan gegevens herbergt, waar we te weinig gebruik van maken.

en vonden zij Marie -Therèse bereid hen te vergezellen als tolk en reisleidster.
Reeds vanuit Nederland werd er met trage medewerking van de Russische autoriteiten allerlei speurwerk verricht naar de betreffende moeders. Men kreeg
wat gegevens op tafel die er op wezen dat zijn moeder nog in leven was en
waar zij woonde. De reis naar Rusland verliep voorspoedig, maar de laatste
tientallen kilometers naar het opgegeven adres van de vrouw moesten over bijna onbegaanbare wegen met een terreinwagen worden afgelegd.
De vrouw was van de komst van het gezelschap niet op de hoogte en was
enorm verrast dat er zomaar zeven buitenlanders bij haar op de stoep stonden.
Na van haar verbazing te zijn bekomen, bekeek zij het gezelschap en vloog
plotseling haar zoon om zijn nek onder het uitroepen van “Gerritje! Gerritje!”.
Feilloos had zij hem herkend, waarschijnlijk mede door een zekere gelijkenis
met zijn vader. Zijn Hollandse naam had zij nog onthouden. De emoties liepen hoog op en de hereniging werd uiteindelijk vrolijk gevierd. Daarna kwam
de vrouw met haar verhaal. Nadat de Russische autoriteiten haar na de oorlog
hadden ontdekt, werd zij voor het gerecht gesleept en tot dertig jaar dwangarbeid in Siberië veroordeeld, omdat ze de oorlog had overleefd! Dat vond men
verdacht. In het werkkamp stierven haar vier kinderen. Wel leerde zij daar een
nieuwe man kennen met wie ze, na in de tijd van Chroestjov te zijn vrijgelaten, het leven verder voortzette in Siberië. Na de liberalisering besloten ze beiden daar weg te gaan en zich weer te vestigen in het huisje waar zij de oorlog
had doorgebracht. Daar vond de hereniging plaats.
Hoewel deze gebeurtenis zich in de zomer afspeelde, bevat het alle elementen
van een kerstverhaal. Het gaat over gewone mensen die in een weerloze situatie het slachtoffer worden van ideologieën en machtssystemen. Een verhaal
vol tragiek, maar ook van menselijke liefde, levenskracht en hereniging. Levens worden vernietigd en beschadigd, maar uiteindelijk is er toch nog een
ontroerende en hoopgevende afloop. Daarom is het een kerstverhaal, omdat
ook de kerstboodschap ons ten diepste daarop aanspreekt.
Tijdens de komende Advent- en Kerstdiensten hoop ik velen van u te mogen
ontmoeten om samen met u het feest van de hoop en de overwinning van de
zachte krachten te mogen vieren.
A.M.J. Meijer.
BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken.
Op dinsdag 12 november 2002 overleed op 55-jarige leeftijd de heer

Gerrit Willem Gussinklo “Wim”
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Het was tijdens de kerkdienst van 20 oktober, de laatste waarin Wim voor onze geloofsgemeenschap speelde dat hij na de overdenking op serene wijze een
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fuga van Johan Sebastiaan Bach ten gehore bracht. Het was zo indrukwekkend, dat ik het niet kon nalaten om direct na afloop van zijn uitvoering spontaan vanaf de kansel Wim hiervoor te bedanken met de woorden: “Hartelijk
dank Wim; het was prachtig”. Het waren de laatste woorden die ik tot hem gesproken heb. “Het was prachtig Wim!” Eigenlijk is dat het enige wat we nog
kunnen stamelen, nu we tot het besef proberen te komen dat Wim niet meer
onder ons is en de smart, het verdriet en het gemis ons beklemt. Ik kan slechts
spreken vanuit de vele jaren van nauwe samenwerking die ik met Wim mocht
hebben, terwijl hij vaste organist van onze kerk was. Maar uit wat ik zo nu en
dan vernam van mensen die hem meemaakten als dirigent van het koor de
“Vriendenkring” uit Sinderen, bleek mij dat die ervaringen niet zo veel verschilden. Ook daar roemde men Wim’s geduld en aanpassingsvermogen en
was hij geliefd voor zijn vriendelijke omgang en zijn fijnzinnige gevoel voor
humor. Wim was in alle opzichten een dienstbare man, die er alles aan gelegen
was, bij dat wat hij tot zijn taak beschouwde het beste te geven van wat hij in
zich had. Kwaliteit stond bij Wim voorop, maar nooit ter wille van eigen eer
en roem, maar altijd ten dienste van het doel. Hij legde daarbij – wat ik zou
willen noemen – een ‘bescheiden oplettendheid’ aan de dag. Nauwkeurig nam
hij de zaken door en dacht er over na. Hij dacht mee! Ook in zijn voortreffelijke orgelspel legde hij die bescheiden aandacht aan de dag. Nooit overdreef
hij; geen overbodige tierelantijnen; het was functioneel en getuigde van een
fijnbesnaard muzikaal gevoel. Zo heb ik Wim leren kennen en ben hem hogelijk gaan waarderen. Wat hij voor onze geloofsgemeenschap en voor mij persoonlijk heeft mogen betekenen kan niet anders worden uitgedrukt dan met de
woorden: “Wim, het was prachtig”. Die rustige, volhardende en solide karakteraard zal zeker gevormd zijn in zijn jeugd aan de Veenweg in Heelweg, waar
zijn ouders een bakkerij hadden en ook van hem verwacht werd de handen uit
de mouwen te steken. Zijn vader die naast zijn bakkerswerk ook nog organist
was voor onze geloofsgemeenschap, ontdekte Wim’s muzikale talent en dankzij hem zette Wim zijn eerste schreden op het pad van kerkorganist. Na het behalen van het diploma voor ‘Algemene Muzikale vorming’ verwierf hij zijn
lesbevoegdheid voor muziekonderwijs en ging hij op diverse scholen muziekles geven. Jannie, zijn vrouw en de drie dochters hadden aan Wim een milde
en begripvolle echtgenoot en vader, die echter ’s avonds vaak weg was om koren of de accordeonclub te dirigeren. En ook zondagsochtends moesten zij
hem missen, omdat hij, nadat hij deze taak van zijn vader had overgenomen,
bij ons in de kerk de diensten op het orgel begeleidde. Maar in de vrije tijd die
hij overhield besteedde hij zo veel mogelijk aandacht aan zijn gezin. Wim
hield van vrolijkheid en had een optimistische levensinstelling. Als er eens
moeilijkheden dreigden luidden vaak zijn geruststellende woorden: “Maak je
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den wordt. Een werkgroep, waarbinnen verschillende kerken
uit de regio vertegenwoordigd zijn, stelt het programma samen. Vaste onderdelen zijn: meditatie, voordracht van een gedicht en het kerkjournaal waarin activiteiten genoemd worden
die binnenkort in deze regio plaatsvinden. Deze onderdelen
worden afgewisseld met muziek. Ook wordt er steeds een interview afgenomen. Voor de komende tijd staan de volgende
onderwerpen op het programma:
Maandag 18 november:Artsen zonder grenzen
Maandag 2 december: Lamsweerde, vakantiehuis voor gehandicapten in Wehl
Maandag 16 december:Kerst en kerstmarkten
Maandag 30 december:Oud en nieuw
Maandag 13 januari: M.O.V. (Missie Ontwikkelingswerk Vredesvraagstukken), Wehl.
Maandag 27 januari: Discussie: Theo Reuling over de diakenkring in Dekenaat Montferland
Maandag 10 februari: Jodendom
Maandag 24 februari: Scravana in Doetinchem

KERSTPAKKETTEN VOOR UITGEZONDEN MILITAIREN
Bij de vredesmissie zijn op dit moment ca. 1.400 Nederlandse militairen betrokken, voornamelijk in Bosnië en Macedonië. Bij de strijd tegen het terrorisme zijn ca. 800 militairen uit alle onderdelen van de krijgsmacht ingezet, met
name in Afghanistan, Kirgizië en op patrouilleschepen van de marine. Tijdens
de kerstdagen verrichten zij vredestaken ver van huis, familie, vrienden en
kennissen. Zij verdienen onze steun en aandacht. Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT) geeft ook namens u aandacht aan àlle uitgezonden militairen. Het PIT stuurt hen allemaal een kerstpakket. Bovendien worden kerstgeschenken naar de ca. 850 Nederlandse militairen in de West gestuurd, want
zij zijn ook ver van huis en familie. Een bijdrage voor deze kerstpakketten is
zeer welkom op giro 241 van Stichting PIT te Rijswijk.

KERSTKAARTEN VOOR MILITAIREN OP VREDESMISSIE
Juist tijdens de kerstdagen kunnen onze plaatsgenoten de “Nederlandse militairen op vredesmissie” met een kerstkaart laten merken dat zij aan hen denken. Deze steun en bemoediging worden bijzonder gewaardeerd. Vele afzenders hebben in voorgaande jaren een brief of een kaart terug gehad. Doet u dit
jaar ook mee? Uw normaal gefrankreerde kerstkaart met afzender moet wel
uiterlijk 12 december bij ons bezorgd zijn. Stuur uw kaart(en) of brief naar:
Militair op vredesmissie , p/a Stichting PIT, Geestbrugweg 91, 2281 CH
Rijswijk . Het PIT-bureau zorgt ervoor dat uw kerstkaarten tijdig en goed te-
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Gewoontegetrouw wordt deze Volkskerstzang de zondag voor Kerst gehouden, dit jaar op zondag 22 december in de Van Pallandthal die door de aankleding en opstelling van de stoelen een bepaalde sfeer uitstraalt. Voorafgaande
aan de Volkskerstzang en ook na afloop zullen leden van de Varsseveldse Midwinterhoorngroep in de omgeving van de hal hun tonen blazen. De Van Pallandthal is open vanaf 18.30 uur.
DE BETEKENIS VAN DE LITURGISCHE SYMBOLEN EN RITEN
Je kunt ‘liturgie’ omschrijven als het aangenaam religieus doorbrengen van de
tijd voor en na de preek/overdenking. Je moet het niet zien als een ‘doden van
de tijd’, maar tot leven brengen van de tijd, om te kunnen léven in de tijd. De
symboliek van het licht.
Tijdens het liturgisch jaar zijn er drie stadia waarin het mysterie van ons geloof verwoord en gevierd wordt. Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Bij alledrie de
feesten speelt licht een belangrijke rol.
In deze maand mogen wij weer kerstmis vieren. De komst van Jezus op aarde.
In de adventstijd bereiden vier kaarsen ons voor en in de donkere kerstnacht
maken wij de komst van het licht mee.
Hoeveel kaarsen worden er wereldwijd aangestoken? Ontelbaar veel. In en
buiten de kerken, in liturgische en profane ruimten, in groepsverband en individueel. Waar en hoe dan ook, mensen hopen met dit symbolisch licht de duisternis te verdrijven. Duisternis in de vorm van verdriet, pijn, angst en zoveel
meer. Licht in de vorm van troost, genezing, geluk en zoveel meer.
In de bijbel zien we hetzelfde verlangen naar en dezelfde inzet voor de aanwezigheid van licht.
Het onveilige, onzekere dwalen in het donker heeft door de komst van het
licht een weg gevonden, een houvast en daardoor vreugde.
Kerstmis is een blij feest. Licht is een blij symbool.
Angelique Niks-van Oosten.
ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN
Afd. Aalten: Prinsenstraat 27, afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13, afd.
Zelhem: Piersonstraat 4. Op de leestafels bij de ingang van de kerk en de grote
zaal van de Eendracht treft u een boekje aan met daarin vermeld de lezingen
die door deze afdelingen worden gegeven.

KERK OPTIMAAL
Kerk Optimaal is de naam van het programma dat ‘s maandags, om de veertien dagen, van 20.00 tot 21.00 uur, via de radiozender Optimaal FM uitgezon-
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maar niet zo druk; het komt best wel weer goed”. Wim leefde voor zijn gezin
en voor de muziek. Het is niet minder dan een tragedie, dat juist nu zijn dochters hun bestemming hadden gevonden en hij voornemens was wat meer tijd
aan Jannie en zichzelf te gaan besteden Wim plotseling, terwijl hij nog in de
bloei van zijn leven was, uit dit leven is weggerukt. We kunnen nog slechts
stamelend, maar uit de grond van ons hart zeggen: “Wim het was prachtig!,
het leven dat je hebt neergezet; wie je was en wat je deed en voor anderen hebt
mogen betekenen.” Moge zijn vrouw Jannie en de dochters Kirsten, Titia,
Harmke en naaste familie troost vinden door het geloof in Jezus Christus, die
ons verzekerd heeft dat niets en niemand verloren gaat en dat het goede en de
liefde, hier op aarde geschonken, Wim Gussinklo zal dragen tot in Gods eeuwig en barmhartig vaderhuis van liefde en harmonie.
A.M.J. Meijer, Voorganger Vrijzinnige geloofgemeenschap NPB, Varsseveld.
Naar aanleiding van het overlijden van Wim Gussinklo en het overlijden van
haar broer in die zelfde week, las Engelien Veerbeek-te Vruchte tijdens de
kerkdienst van 17 november j.l een gedicht voor, van de hand van Yvonne
Striekwold, (zij is mijn vervangster bij het schoolwerk).
Er is moed voor nodig om dóór te gaan,
om niet bij ‘t verleden te blijven staan,
er is moed voor nodig te durven leven
om vast te houden en weg te geven.
Er is moed voor nodig om blij te zijn,
van binnen te luisteren naar liefde en pijn,
er is moed voor nodig te blijven geloven,
dat alle ellende een keertje zal doven,
Er is moed voor nodig om dóór te gaan,
om achter je mening te blijven staan,
er is moed voor nodig om te vertrouwen
op eerlijkheid, inzet en op te bouwen
Er is moed voor nodig om jezelf te zijn,
de betrekkelijkheid kennen van groot en klein
er is moed voor nodig eenvoudig te leven,
niet hunkeren naar meer, maar weg te geven
van geestelijke winst het UITEINDELIJKE bezit
wat een liefde is dit......
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ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen: Hr. G. H. Ankersmit, Hr J.T. Rougoor, Mw J.W.G. Hemink-Jolink zij
zijn thans weer thuis. Ook was aldaar opgenomen Mw. J.G. GussinkloDiepenbroek, zij wordt van af heden verpleegd in ‘Den Es’ Thans ( 23/11)
verblijven nog aldaar: Mw G.B te Beest-Rougoor en Hr. J.W. WesterveldWisselink.
In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel: Hr H.A. Duitshof; Mw B.A.
Duitshof-Jolink en Hr G.J. Weikamp.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Kunstkerstbomen
Sommige gebeurtenissen dragen ver. De
brand in de discotheek in Volendam leidde
op veel fronten tot aanscherpingen in de
brandweerverordening. Zo ook m.b.t. het
plaatsen van kerstbomen in openbare ruimtes
of verenigingsgebouwen. Een kerstboom
moet nu d.m.v. impregneren vergaand brandwerend worden gemaakt of “van nature”
brandwerend zijn. Dit laatste zijn echter alleen bepaalde typen kunstbomen. Het bestuur heeft, mede met het oog op de
financiën (het impregneren van een echte boom is duur) besloten om twee
kunstbomen aan te schaffen: een grote voor de kerk en een kleinere voor de
Eendracht. Het voordeel van kunstbomen is dat ze meerdere jaren te gebruiken
zijn, wat de kosten drukt.

TEN AANZIEN VAN ZIEKENHUISOPNAME NOG EVEN HET VOLGENDE:
In het lijstje van opgenomen leden ontbreken ook dit keer enkele namen, die
op verzoek van deze leden zelf niet zijn vermeld. Dit is vrijwel iedere maand
het geval.
Helaas heb ik moeten constateren dat men soms niet aan de ziekenhuisadministratie doorgeeft dat men bij onze geloofsgemeenschap is aangesloten om reden dat men niet wil dat zijn/haar naam in de Eendracht wordt vermeld. Dit
vind ik heel jammer. Ziekenbezoek staat bij mij bovenaan op het prioriteitenlijstje. Het vermelden van uw naam staat los van het ziekenbezoek. Als u niet
wenst dat uw naam in de Eendracht wordt vermeld, zegt u mij dit dan even.
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levensjaren op ons in hebben gewerkt. Niet voor niets staat er geschreven: "Zo
gij niet wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk Gods niet binnen treden".
Weer kind worden: een mooi streven !
Marjan Hengeveld.

LEZINGEN SEIZOEN 2002 / 2003
Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht",
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.
De toegangsprijs is € 5,00 inclusief koffie en thee.
Donderdag Peter Swagerman uit Doetinchem: Lezing en video16 januari presentatie over “Lao Tse en Krisnamurti”.
2003
Donderdag “Verslavingsproblematiek, vanuit een spirituele bena13 februari dering”.
2003
Woensdag J.M. Pameyer over zijn nieuwste boek over het hierna12 maart maals, dat in september j.l. uitgekomen is.
2003
VOLKSKERSTZANG VARSSEVELD
Vele verenigingen en scholen hebben op hun eigen wijze, ieder afzonderlijk, hun kerstfeest gevierd. Leden van de Federatie Gereformeerd/Hervormde Gemeente Varsseveld, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de Rooms Katholieke Parochie stellen gezamenlijk het programma op. Daarbij is het uitgangspunt dat er veel
bekende liederen gezongen worden. In de loop der jaren zijn er veel dichters
geweest die nieuwe teksten schreven. Ze hebben daarbij soms gebruik gemaakt van bekende melodieën waarvan er tijdens deze Volkskerstzang enkele
gezongen zullen worden. Vanaf 19.00 uur worden er enkele adventsliederen
gezongen. Om 19.30 uur wordt iedereen welkom geheten en zal het accent liggen op het zingen van kerstliederen. Ds. A.M.J. Meijer verzorgt een korte
overdenking.
Medewerking aan deze avond zal verleend worden door de koren: “Jubilate”
uit Sinderen, de “Vriendenkring” uit Sinderen en “Vriendschap” uit Heelweg.
Muzikale omlijsting door Westendorps Fanfare.
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kijken, om te kunnen constateren dat die helft van de appel inderdaad groen is.
Vaak gebeurt het dat een van oorsprong zuivere gedachte/overtuiging herhaaldelijk, gedurende vele jaren, door veel verschillende mensen wordt uitgedragen en aangevuld, dat de oorspronkelijke gedachte steeds minder zichtbaar is.
Zodra men met elkaar de strijd aangaat om dergelijke overtuigingen te verdedigen, gaat het vaak om het gelijk hebben . Zonder nog de oorsprong van de
overtuiging te toetsen en uit te dragen. Ook in het opvoeden en onderwijzen
van kinderen kan dit en struikelblok zijn. Een ander geloofssysteem kan zijn:
Het zelf toetsen van overtuigingen, zelf zoeken naar een oorsprong hiervan.
Om vervolgens te gaan ervaren of deze overtuigingen voor jou de juiste zijn.
Nog een andere mogelijkheid is: Aan de hand van geloof, innerlijk bewustzijn
leven, en je hierdoor vervolgens bewust gaan worden van je eigen overtuiging/
inzichten. Dat dit laatste in de ontwikkeling van de eerste levensjaren van het
kind aan de orde is, illustreerde Dick a.h.v. de visie van de grondlegger van de
antroposofie: Rudolf Steiner.
In de eerste drie levensjaren van een kind vindt er een enorme ontwikkeling
plaats :Steiner gaat er van uit dat tijdens deze drie jaren het kind volledig open
staat voor het ontvangen van Goddelijke energie. Deze Christuskracht helpt
het kind zich te ontwikkelen en de basis, de zin van het leven, al te ervaren,
nl.: Het leven, de weg en de waarheid. Na ongeveer drie jaar sluit de aura van
het kind zich, en wordt het zich bewust van zichzelf. Gaat het woordje "ik" gebruiken. Gaat overtuigingen vormen door invloeden van buitenaf, i.p.v. alleen
van binnenuit te ervaren. Het kind gaat vervolgens door verschillende fases in
zijn leven. Fases, die ook vergeleken kunnen worden met de fases waarin de
wereld, de hele mensheid zich heeft ontwikkeld: De verschillende tijdperken
staan hiervoor symbool: Van het Atlantis tijdperk, met een volledig open verbinding met het Goddelijke, tot de tijdperken die steeds meer op het aardse,
het menselijke gericht waren. Zoals het Grieks / Romeinse tijdperk; de tijd van
Jezus. Met de komst van Jezus vond er een kentering in deze ontwikkeling
plaats. Een spiegeling, terug naar de fase die wederom ooit tot een open verbinding met het Goddelijke zal leiden. De Christuskracht. Het is in zijn oorsprong al aanwezig, ingedaald in de beginjaren van de mensheid, en van elk
mensenkind . Alle mogelijkheden en antwoorden zitten al in ons. We hoeven
alleen nog maar te kiezen wie en wat we willen zijn, om het vervolgens te
gaan ervaren en uit te dragen. Los van alle overtuiging. "Ik ben die ik ben".
Een mooie gedachte vond ik Dick Heijermans’ visie op de zin van het leven:
Het bewust uitdrukking geven aan de goddelijke krachten, die tijdens de eerste
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GEBOREN!
Joanne Margitte , dochter van Marjolein Boezel en Menno Koch, op donderdag 16 november 2002. Op het geboortekaartje stonden de prachtige woorden:
Erg blij zijn wij, dat wij jou hebben gekregen. Niet om te bezitten, maar om je
liefde en geluk te geven.
Wij wensen Marjolein en Menno veel
geluk met deze dochter en spreken de
wens uit dat de Eeuwige haar leven moge zegenen.
De Eksterhof 8 7051 WL, 7051 Varsseveld tel. 23 05 62

EEN KLEINE AANSPORING
Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een warm hart
toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om u aan te melden als lid.
Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secretariaat is voldoende.

EEN BLIK VOORUIT
Decembermaand, advents- en kerstmaand. Bij al onze diensten bent u weer
van harte welkom. Bekijkt u het kerkdienstrooster op de achterzijde maar eens
dan weet ik zeker dat u hierdoor geïnspireerd zult raken.
De beide KERSTDIENSTEN zullen, ondanks vocale ondersteuning, beslist
niet veel langer duren dan een uur.
Tijdens de dienst van 1 december, eerste adventzondag, in ‘den Es’ wil ik mij
met u even afvragen waarom wij ons soms zo gereserveerd gedragen in de
omgang met onze medemensen.
Zondag 8 december, tweede adventzondag, luidt het thema: ‘Zich in iemand
vergissen’. Vaak hebben wij ons over anderen een bepaalde mening gevormd
of hebben wij van anderen een bepaald verwachtingspatroon. Dit kan tot allerlei verwarring leiden. Bij nader inzien blijkt, dat wij deze denkbeelden moeten
bijstellen. Met u wil ik hierover even nadenken.
Zondag 15 december. Zijn we al helemaal in de kerstsfeer. Het
vocaal trio “Fontana di voce”, dat wordt gevormd door Laura
Tammeling (sopraan), Irma ten Brinke (mezzosopraan) en
Maria Talis (alt) zal deze dienst opluisteren met een aantal internationale kerstliederen.
Tijdens de korte overdenking wil ik mij met u verdiepen in de
belevingswereld van kinderen. Die is vaak heel anders dan van ons volwasse-
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nen maar wanneer wij ons daarvoor openstellen kan de blik van kinderen heel
verfrissend zijn!
Zondag 22 december KERSTVIERING VAN DE ZONDAGSSCHOOL. Dit
jaar weer in de kerk om 10.00 uur. Het thema luidt: “Daar is een kindeke geboren”. Tijdens deze viering mogen wij dopen: “IVO” Willem Gerrit, zoon
van Eric en Dia Kleinnibbelink.
De kinderen hebben mooie teksten ingestudeerd die zij zullen voordragen. En
natuurlijk het kerstverhaal en zingen we veel mooie kerstliedjes. Het belooft
weer een heerlijke morgen te worden waar jong en oud van harte bij zijn uitgenodigd. Ik roep hierbij alle kinderen, ouders en grootouders weer op voor de
bijwoning van deze fijne dienst. De chocolademelk, de limonade, de koffie en
de versnaperingen staan na afloop voor iedereen klaar! Wat moeten wij in
Varsseveld ontzettend blij en dankbaar zijn dat wij deze mooie traditie nog
kunnen handhaven!
TIJDENS DE KERSTAVONDDIENST (dinsdag 24 december) zal de overdenking gaan over het verschil tussen met een verlicht hart naar de dingen kijken of vanuit een hart dat verduisterd is door materialisme. Daarom luidt het
thema van deze dienst: ‘Het innerlijk licht’. ‘Ons’ koor heeft weer een aantal
prachtige liederen ingestudeerd voor deze avonddienst.
Het thema van de KERSTMORGENDIENST luidt: ‘Laten we feesten’. De
wijze waarop Kerstfeest wordt gevierd, is nogal van karakter veranderd de
laatste tientallen jaren. Het is een geschenkenfeest geworden. Kunnen we, zinnebeeldig, ons daardoor toch laten inspireren?
OUDEJAARSDIENST.(maandagavond 31 december 19.30 uur) Tijdens de
overdenking wil ik even met u stilstaan bij de gedachte: “Hoe benutten wij onze tijd?”. Deze dienst wordt vocaal en instrumentaal opgeluisterd door zang
van Marjan Hengeveld die op de gitaar zal worden begeleid door Charles Saffrie.
Tijdens de dienst in ‘Den Es’ op zondag 5 januari 2003, gaat de overdenking
over de ervaring dat wij soms pas jaren later gaan inzien dat een bepaalde vervelende gebeurtenis in ons leven, toch zinvol is geweest.
In de dienst van 12 januari wil ik met u even nadenken over wat we in ons gebed kunnen vragen en hoe.

HET JUBILEUMBOEK
"EENDRACHTIG & VRIJ, OF DE ZINNIGE VARSSEVELDSE PARADOX
IS NOG STEEDS VERKRIJGBAAR. Een toepasselijk geschenk voor iedereen die Varsseveld en de Vrijzinnigheid een warm hart toe draagt. Denkt u
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man. Deze symboliek noemt men ook wel "het verkeerde huwelijk". Zo hebben de figuren in de kerststal allen een symbolische betekenis. Daarna komt
aan de rechterkant de os (symbool van de Joden) en aan de linkerkant de ezel
(symbool v.h. heidendom) ook de (arme) herders komen aan de linkerkant te
staan en aan de rechterkant de drie wijzen in volgorde van belangrijkheid als
eerste de oudste het verleden uitbeeldend, als tweede die van de middelbare
leeftijd het heden en als laatste de jongste die de toekomst vertegenwoordigd.
Midden boven plaatst men de engel, daarna komt het gewone volk aan de linkerzijde en de adel en geestelijkheid rechts. Op deze wijze is in de loop der
jaren een hele cultuur ontstaan met betrekking tot de kerststal. We zagen op de
dia's die de heer Wessels ons toonde kerststallen daterend van honderden jaren
geleden tot hedendaagse moderne exemplaren. Van diverse materialen zoals
gips, was, karton, wol en nu ook al van plastic. De drie werelddelen werden en
worden uitgebeeld door een kameel (Afrika) een olifant (Azië) en een paard
(Europa). Een kerststal verbeeld als het ware de hele wereld en moet daarom
in harmonie worden neergezet. Zo kunnen er ten alle tijde weer nieuwe ornamenten aan worden toegevoegd. De heer
Wessels is een boeiend en aangenaam
verteller en iedereen heeft dan ook vol
interesse deze lezig gevolgd. Het dankwoord van Janny vergezeld van een kleine attentie werd dan ook onderstreept
met een warm applaus.
LEZING DICK HEIJERMAN
"Schep zelf je eigen leven, los van oude overtuigingen."
Op woensdag 20 Nov. j.l. verzorgde oud-Varssevelder Dick Heijerman een
goed bezochte lezing , in het kader van onze herfst/winter activiteiten. Overtuigingen: Waar komen ze vandaan? Wat is je aangeleerd door opvoeding, gezag, of andere invloeden? En wat doe je wanneer deze overtuigingen het ontwikkelen van je eigen zelfbewustzijn/ Godbewustzijn in de weg staan ? Om
er achter te komen wat je oude overtuigingen zijn en hoe je ze los kunt laten,
dien je bij jezelf te rade te gaan hoe je geloofssystemen zijn opgebouwd.
Dick Heijerman begon zijn verhaal met een praktisch voorbeeld, om de objectieve en subjectieve benadering van eigen waarheid , overtuiging weer te geven: Hij liet ons een appel zien. Een ieder van ons was er van overtuigd een
rode appel te zien. Terwijl Dick vanuit zijn oogpunt zei: "Het is een groene appel". Nu zouden we als publiek kunnen zeggen: "Je hebt ongelijk, de appel is
rood, en niet groen." Ook zouden we aan zijn kant van de appel kunnen gaan

Eendracht - december 2002

13

op uw medewerking om er weer een paar gezellige dagen van te maken. Neem
contact op met J.Nijhof-Weggelaar tel. (0315) 24 40 49 of J. Jansen van Campen tel. (0315) 24 16 19.
Comite Ds. Van Lentfonds/Hollingstedt.

ook eens aan uw kinderen en kleinkinderen of vrienden in het buitenland!
EEN ZEER TOEPASSELIJK GESCHENK VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN! Als u nog een exemplaar (of meerdere) wenst te ontvangen, neemt u
dan even contact op met de heer Benny ten Brinke, Kon. Julianalaan 7, 7051
DH Varsseveld, tel. (0315) 242266

DE 60+ CLUB

Verslag van de bijeenkomst van de 60+ club van 19 november.
Nadat Janny iedereen van harte welkom heeft geheten opent zij de bijeenkomst met het hieronder volgend gedicht van Scipio, dat betrekking heeft op
de naderende adventstijd.
Advent
In onze dagen, vol van nieuwe dingen,
vliegen er nieuwe sterren door de lucht,
Ze geven onbegrijpelijke tekens,
en zijn met moeite zichtbaar in hun vlucht.
Ze spreken van het groot vernuft der mensen,
die grenzen breken - als in Babels tijd.
Ze jagen vliegend ons in nieuwe angsten,
er blijft géén rust er is géén veiligheid.
Wij bidden, Heer, geef Gij een ander teken,
geef ons het teken weer van uw advent,
geef ons die ster uit Bethlems streken,
geef ons de boodschap, die ons hart erkent.
Onzichtbaar mensenwerk? - Gij laat het uwe zien!
Geheime tekens? - d'uwe zijn bekend!
Een golf van angst? - Gij geeft ons nieuw vertrouwen!
Zijn wij aan 't eind? - Het wordt toch weer Advent.
De heer Wessels begint daarna met de uitleg van de grondbeginselen voor het
opbouwen van de kerststal. Hij heeft hiervoor meegebracht een Portugese
kerststal. Men plaatst de figuren altijd naar belangrijkheid gezien vanaf de
kerststal wanneer men daar met de rug naartoe staat. In het midden te beginnen met de kribbe met daarin het Christuskind, deze ligt altijd op zijn rug, zodat hij zijn handen vrij heeft en zo de handen kan uitstrekken naar de wereld
en naar alle mensen. Rechts Maria (belangrijk) en links Jozef (minder belangrijk). Maria wordt altijd uitgebeeld als een jonge vrouw en Jozef als een oude
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VERSCHIJNING 'EENDRACHT' IN JANUARI.
In verband met het feit dat oudejaarsavond op dinsdagavond valt, de dag
waarop normaal de Eendracht wordt klaargemaakt, is het niet mogelijk de
'Eendracht' klaar te krijgen op het gebruikelijke tijdstip. Het januari-nummer
zal derhalve een week later verschijnen. De aankondiging van de kerkdienst
voor de eerste zondagen van januari treft u reeds aan op de achterpagina van
deze editie.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Wanneer kerstmis nadert begin ik bij de groepen 7 en 8 met een videofilm
over het leven van Jezus. Deze film begint met de proloog van het kerstverhaal, namelijk de gebeurtenissen die aan Jezus geboorte vooraf gingen volgens
het evangelie naar Lucas. Vorig jaar rond deze tijd was ik met de kinderen van
de Essenkampschool gekomen bij het moment waarop te zien was dat Maria
op een ezeltje, waarop een grote mand horizontaal was bevestigd, op pad gaat
naar Elisabeth en Zacharias haar oom en tante die een aantal dorpjes verderop
woonden. Die mand was een soort draagstoel die het vervoer veraangenaamde
en bovendien schaduw gaf. Terwijl Maria in de mand plaats nam, zei ik tegen
de kinderen: “Kijk jongelui, zo zagen de taxi’s er vroeger uit! Waarop Arjan
ten Brinke reageerde met de opmerking: “Ook niet veel zaaks, wij (zijn ouders
hebben met de broer van zijn moeder een taxibedrijf annex rijschool) hebben
er tenminste een fatsoenlijk bordje bovenop met het woord ‘taxi’.

EEN KINDERGEDICHT
Op mijn verzoek maakten de kinderen van de hoogste klassen van de Leemvoortschool twee jaar geleden kerstgedichten. Hieronder volgt het gedicht van
Suzan Offenberg, toen 11 jaar oud.
Het kerstweer is gekomen.
Overal zie ik alweer kerstbomen.
Thuis is het lekker warm.
En we zingen arm in arm.
Buiten staat een grote sneeuwpop.
Met een muts er bovenop.
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Buiten is het erg koud.
Kerstmis is eigenlijk al heel oud.
Het kwam door Jezus.
Omdat hij geboren is.
Ik ga vanavond naar het kerstbal
Dat is buiten, in een grote stal.

TENSLOTTE,
De kerstpostzegels die vanaf vandaag (23/11) verkrijgbaar zijn, staan in het
teken van de onderlinge menselijke verbondenheid. Niet voor niets noemen
wij december de feestmaand. En feesten zijn bij uitstek geschikt om menselijke contacten te leggen, te vernieuwen of te verstevigen. Je zou zelfs kunnen
zeggen: pas als dat gebeurt is er echt sprake van een feest. Ik wens u in dit opzicht een feestelijke maand toe met een heerlijke pakjesavond en een prachtig
kerstfeest. Ik nodig u daarom van harte uit voor de advent- en kerstdiensten
om samen met u het kerstfeest te vieren zoals het bedoeld is.
Met deze gedachte wens ik u allen een gezegend Kerstfeest en spreek de hoop
uit velen van u tijdens de diensten in de komende maand te mogen begroeten.
Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING
BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS
Vrouwenclub I komt bijeen op 16 december a.s. Vrouwenclub II komt bijeen
voor de pakjes-middag op 3 december om 14.30 uur en voor het Kerstfeest
met Vrouwenclub I op 17 december om 19.30 uur.
DE 60+ CLUB
Deze komt in december niet bijeen, maar wel weer in januari en wel op dinsdagmiddag 8 januari (14.30 uur) voor een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst
met verrassingen.
60+ Club agenda:
Dinsdag 14 januari 2003.
Nieuwjaarsvisite met verrassingen.
Dinsdag 11 februari 2003.
Film over Varsseveld, gemaakt in opdracht
van de Varsseveldse Plattelandsvrouwen (historie).

ZONDAGSSCHOOL
Wat waren we blij met de zeven (!) nieuwe kinderen op de zondagsschool in
september. We zagen het het vorig seizoen somber in. Er gingen alleen maar
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kinderen van de zondagsschool af en er kwamen geen nieuwe meer bij. Daarnaast vonden we het ook fijn dat het jonge kinderen waren. Echt nieuwe
"aanwas".
We zijn dan ook begonnen met het vertellen van de verhalen uit het oude testament. Het scheppingsverhaal is geweest en ook het verhaal van Adam en
Eva. Na de kerstvakantie gaan we verder met de ark van Noach.
Nu zijn we bezig met de voorbereidingen van de kinderkerstdienst op zondag
22 december a.s. Vooral voor de nieuwe kinderen is dit allemaal erg spannend.
Daarom zal het ook eenvoudig zijn en er zal vooral veel gezongen worden.
Het thema zal zijn “Er is een kindeke geboren”. Aanvang 10.00 uur.
Omdat de zondagsschool nu weer lekker draait, hopen we dat we nog meer
ouders over kunnen halen hun kind(eren) te komen brengen. Het is één zondag
in de maand. Geen zin om steeds heen en weer te rijden? Het is de derde zondag van de maand. Ga zelf naar de dienst in de kerk en na de dienst gezellig
koffiedrinken totdat de zondagsschool afgelopen is.
Kom naar de kinderkerstdienst en overtuig U er van dat één keer zondagsschool in de maand voor Uw kind gezellig en fijn zal zijn! We hopen U te ontmoeten op zondag 19 januari a.s. Kom vrijblijvend kijken .
Met vriendelijke groet,
De zondagsschoolleiding
Gwen Spaa (0315) 24 29 18 en Erna Wolsink (0315) 29 87 18

Zondag 22 december, 10.00 uur:

Kerstviering van de
zondagsschool in de kerk
Een heerlijke morgen voor jong en oud.
Iedereen is van harte welkom!

UITWISSELING HOLLINGSTEDT
In 2003 is het 30 jaar geleden,dat onze uitwisseling met Hollingstedt is begonnen. De datum voor deze ontmoeting is nu al bekend. De "Vikingers" komen
in Varsseveld van zondag 6 juli(aankomst) tot donderdag 10 juli( terugreis).
Het aantal Duitse gasten is nog niet bekend, wij vragen u nu al in verband met
uw eigen vakantie of u een Hollingstedter te logeren kunt hebben. Wij rekenen
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