Februari 2005
Zondag
6 februari

Geen dienst.

Vrijdag
11 februari

16.30 uur, Bettekamp, Ds A.M.J. Meijer.

Zondag
13 februari

10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer,
thema: “Kan een mens veranderen”
bij Marcus 7:16-23.

Zondag
20 februari

10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer,
thema: “Een vrouw die durft”, bij Marcus 14: 1-9.
Na afloop van deze dienst staat de koffie klaar.

In memoriam: Annie Ruesink-Wijnroks
In gesprek met: Han Hemink
Bazaar groot succes

Zondag
27 februari

10.00 uur: Mw J. van der Wijk-Janmaat.

Zondag
3 maart

Geen dienst.

MARC CHAGALL,
DE VERTELLENDE
SCHILDER.
Tijdens ons verblijf in Hollingstedt, in het kader van de
uitwisseling, waren mijn
vrouw en ik te gast bij Gerd
en Wiebke Gramlow. Gerd
behoorde destijds samen met
mijn voorganger Ds P.H. van
Lent tot de initiatiefnemers
van deze succesvolle uitwisseling.

71ste Jaargang

No. 527

Februari 2005

IN DIT NUMMER O.A.:

DE TIJD
De tijd
als water door je vingers
nauwelijks te vatten
een beetje nog in het kuiltje
in een handomdraai
is het weg.
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Aangezien wij al een aantal
keren naar Hollingstedt waren getogen en deel hadden
genomen aan verschillende
excursies, stelde Gerd voor
om
in plaats- van
een excursie
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die wij al een keer meegemaakt hadden, naar de stad Sleswig te gaan en
aldaar enkele musea te bezoeken, o.a. het grote museum in het plaatselijk slot. Tot onze grote verrassing was daar een tijdelijke expositie van
schilderijen, etsen, decorstukken en tekeningen te bewonderen van
Marc Chagall (*1887-1985), die nog nooit eerder te zien waren geweest. Het betrof kunstwerken die hij in 1922 in Rusland had moeten
achterlaten bij zijn min of meer overhaaste vertrek naar Parijs. Hij had
eerder in Parijs gewoond en gewerkt (1910-1914), maar was na de revolutie hoopvol naar zijn geboorteland teruggekeerd in de verwachting dat
onder het nieuwe regime de kunst vrij en onbelemmerd zou kunnen opbloeien. Deze verwachting werd al snel de bodem ingeslagen. De Bolsjewieken bleken al net zo conservatief als de heersers uit de tsarentijd.
Zijn geheel eigen en vrije schilderstijl viel ook niet in de smaak en particulieren die zijn werk zouden kunnen kopen waren inmiddels geliquideerd of naar het westen gevlucht. Lange tijd werd verondersteld dat alle werken die hij na zijn vlucht had moeten achterlaten verloren waren
gegaan. Na de perestrojka in 1990 bleek echter dat veel van zijn werken, hoewel weinig zorgvuldig, toch bewaard waren gebleven in kelders en zolders van de kunstacademie in Vitebsk, waarvan hij korte tijd
directeur was geweest, en in theaters waarvoor hij decors had geschilderd. De tentoonstelling was voor ons een openbaring. Vrijwel de hele
dag hebben wij er rond gedwaald en genoten van het werk van deze
schilder met een geheel eigen stijl. Zijn schilderijen en tekeningen staan
vol met allerlei, mensen, dieren en figuren die allemaal stuk voor stuk
een verhaal vertellen en soms ook een symbolische betekenis hebben.
Je kunt er wel uren naar kijken en daarbij steeds weer voor nieuwe verrassingen komen te staan. Ieder werk roept zowel een glimlach als ontroering op.
In veel van zijn kunstwerken zijn bijbelse motieven terug te vinden; de
erfenis van zijn joodse opvoeding en geloof. Hij leerde de bijbelse verhalen in zijn ouderlijk huis en in de synagoge niet alleen kennen als gebeurtenissen die lang geleden plaatsvonden, maar als het ware als tweede belangrijke werkelijkheid achter het dagelijks leven. Meer dan een
derde van zijn artistieke werk is gewijd aan bijbelse onderwerpen. De
boog van de motieven reikt van de schepping, via de geschiedenis van
het volk van Israël tot aan de indrukwekkende afbeeldingen van de Ge2
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Voorganger:
Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl
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N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen,
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846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.
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Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.
Website: www.xs4all.nl/~npb
E-mail-adres: npb@xs4all.nl
Vrouwenclubs:
Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,
Voor II: Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18
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Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
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Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63
NPB-Koor secretariaat:
Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
Autodienst:
zie: Secretariaat
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LEZINGEN VOORJAAR 2005
Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in
de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a
en vangen aan om 20.00 uur.
De toegangsprijs is € 6,50 inclusief koffie/thee.
Maandag
21 februari

‘De motieven en hun betekenis in de schilderijen
van Marc Chagall’,
door mevr. Ds E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink.

Dinsdag
22 maart

‘Het wonder van vergeving’,
door Willem Glaudemans.

Voor meer informatie over deze lezingen zie onze website:
www.xs4all.nl/~npb

kruisigde. In verloren uurtjes kan ik nog altijd genieten en inspiratie opdoen bij het bekijken van reproducties van zijn werk in de
‘Chagallbijbel’ die ik in mijn boekenkast heb staan. “Mijn afbeeldingen
moeten de mensen helpen in gebed de weg naar God te vinden,” zei
Chagall na het voltooien van zijn werk aan de ramen van de St. Stephanskerk in Mainz. Chagall heeft zelf nooit commentaar bij zijn werk
gegeven. “Kunst moet voor zichzelf spreken,” zei hij ooit. Toch kan het,
zeker voor het werk van Chagall, geen kwaad eens naar een toelichting
te luisteren op al de symboliek die in zijn werk verborgen zit. Het verheugt ons dan ook zeer dat wij mevrouw Ds E.W.H. Laman TripKleinstarink bereid hebben gevonden om voor ons op maandag 21 februari a.s. een lezing te komen geven met als thema: ‘De motieven en
hun betekenis in de schilderijen van Marc Chagall.’
Deze lezing vindt plaats in de ‘Eendracht’, Beatrixstraat 1a. Aanvang
20.00 uur en vindt plaats in samenwerking met de Volksuniversiteit
Doetinchem.
A.M.J. Meijer

AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD
In februari worden weer drie brieven geschreven.
De eerste is bestemd voor de minister van justitie in Duitsland. De zaken van 6 “verdwenen” Argentijnen van Joods Duitse afkomst dreigen
gesloten te worden. Gevraagd wordt deze zaken open te houden zodat
een diepgaand onderzoek naar hun “verdwijning” uitgevoerd kan worden.
De tweede gaat naar de regering in Nepal waarin gevraagd wordt de
verblijfplaats van een “verdwenen “ scholier bekend te maken, toestemming om zijn familie te zien en om zijn vrijlating (tenzij hij wordt aangeklaagd voor een erkend misdrijf).
De derde brief is voor de president van Albanië. Gevraagd wordt naar
het lot van 2 Albanese mannen die gemarteld en “verdwenen” zijn. Het
aantal terdoodveroordelingen in de V.S. is gedaald. Deze worden toegeschreven aan de twijfel van het publiek over het aantal onterechte veroordelingen, die sinds de introductie van DNA-onderzoek aan het licht
kwamen.
Inlichtingen over de brieven per telefoon: 617595 of 243077.

BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken:
Op woensdag 19 januari overleed op 55-jarige leeftijd mevrouw
Annie Ruesink- Wijnroks
Boven aan haar rouwbrief lazen we: “Ik ga terug naar de bron”.
(Annie).
Het staat er zonder twijfel, zonder vraagteken.
Tijdens de herdenkingsdienst werden de gedachteniswoorden zoveel
mogelijk uit de aantekeningen van Annie zelf gebruikt en vertolkt.
De bijbelteksten uit Genesis 1 en de gezongen liederen had zij zorgvuldig uitgekozen. Zo ook de uitspraken over wat “het geloof” voor haar
betekende. Geloven, zegt Annie, is voor mij kijken naar de natuur, de
schepping. Een blaadje aan een boom, de baby die pas is geboren. In de
zomer wordt dit een prachtig blad, zoals een jong volwassene van een
jaar of 25. Dan komt de nazomer met z’n buien. Soms valt er dan nog
een mooi blad door de storm. Jammer, maar dat is de natuur. Misschien
kan je zo’n blad vergelijken met iemand van rond de 50 jaar. Je hebt
ook bladeren die bijna tot aan de winter vast aan de boom blijven zitten.
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Dat zijn de heel oude mensen. Uiteindelijk valt elk blad van de boom,
en aan het eind van de winter is hij kaal. De cirkel is rond. Misschien
komt het ook omdat ik mijn sporen nalaat in de vorm van 2 nieuwe kinderen, mijn kleinkinderen, mijn nageslacht. Ook hier kun je een cirkel
zien.
Persoonlijk mocht ik Annie leren kennen als een geestelijk sterke, goedlachse, humorvolle en hartelijke vrouw. Een vrouw met een sterke
maatschappelijke betrokkenheid. Zij hield van haar werk in de thuiszorg. Zij hield veel van haar man Bertie en haar kinderen. Zij genoot
volop van de vakanties, lange wandelingen en van de natuur.
Tijdens de crematieplechtigheid vertolkte haar zoon Christiaan zijn gevoelens voor zijn moeder op indrukwekkende wijze. Tevens werd het
volgende gedicht van Annie uitgesproken:
“Na de longtransplantatie”
Mijn hoofd is vol gedachten, flarden, onrust.
Ongeduld, woede, angst en eenzaamheid.
Moe leg ik mij te rusten op zachte veren,
sluit mijn ogen, vlucht voor mezelf.
Hopend dat ik weer ontwaak.
Als ‘t onweer reeds is overgedreven.
Als de wind mijn benauwdheid heeft weggenomen.
Naar onbekende oorden, ver weg van hier.
Dan word ik herboren wakker.
Als op een prille lentedag.
Dan begin ik weer te leven.
Ik .. die ‘t leven lachend zag.
Moge wij ons getroost weten dat Annie niet voor niets heeft geleefd. Zij
gaf haar liefde, zij gaf haar warmte, zij liet zien wie zij was.
Laten wij ons de oude woorden herinneren; dat leven verandert, maar
niet wordt weggenomen, dat niets en niemand verloren gaat.
Haar man, kinderen, haar moeder en allen die om haar heengaan treuren, wensen wij veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Angelique Niks- van Oosten.
4
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SPONSOREN AZIË ACTIE
We willen de sponsoren bedanken, die prachtige prijzen,
goederen of diensten ter beschikking stelden. Het zijn:
Beo bloemist

Varsseveld

Kreeftenberg Blokker

Boetique Ina

Varsseveld

Leneman electra

Varsseveld

Boland schoenen

Varsseveld

Loor Drukkerij

Varsseveld

Bruil Hans autohandel

Varsseveld

Maatkamp foto

Varsseveld

Cafe - Rest. de Radstake

Heelweg

Mortze Rob

Enschede

Cafe de Beugel

Varsseveld

Nobel

Varsseveld

Cafe rest. De Ploeg

Varsseveld

Office Organisatiemiddelen

Varsseveld

Cafe- Rest. de Vos

Westendorp

Caspers verlichting

Varsseveld

Chinees Fu-Hing

Varsseveld

Dansgroep 't Olde Getrouw

Heelweg

De Holle Bus

Gaanderen

Dri -Com

Varsseveld

Ebbers schoenen

Varsseveld

Egbers juwelier

Varsseveld

Elschot garage

Marienvelde

Groot Nibbelink koffieboerderij Sinderen
Grotenhuis te Jeta

Varsseveld

Gussinklo bakker

Heelweg

Hagen Kees bloemist

Varsseveld

HennY Hallerdijk

Varsseveld

Heezen kleding

Varsseveld

Heijerman bakker

Varsseveld

Helmink Groep

Varsseveld

Hendriksen G.J.

Drempt

Hengeveld Netty

Eibergen

Varsseveld

Oldenboom tankstation

Varsseveld

Pannenkoekhuis

Westendorp

Pennings - Bruggink Garage

Varsseveld

Roelofs tweewielers

Varsseveld

Rutgers boekhandel

Varsseveld

Saffrie Charles

Eibergen

Schuurman Herman & Narda

Varsseveld

Siebelink bakker

Varsseveld

Stal Dubbelland

Harreveld

Ten Brinke Groep

Varsseveld

t Keizertje

Varsseveld

t Spiekertje

Varsseveld

VB - Techniek

Varsseveld

Veenstra

Heelweg

Venderbosch Enorm

Varsseveld

Versseveld groente fruit

Varsseveld

Visscher electronica

Varsseveld

Waterkracht b.v

Varsseveld

Weenink mode

Varsseveld

Hiddink bloemisterij

Sinderen

Kaaswinkeltje

Varsseveld

Welkoop V'veld

Varsseveld

Kl. Hesselink tweewielers

Varsseveld

Westendorps Fanfare

Westendorp

Klein Willink tweewielers

Westendorp

Westerveld autobedrijf

Sinderen

Varsseveld

Wisselink Autoshop

Varsseveld

Kramp b.v.
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Het spookt daar dus. Leuk was het .Ook Karina en ik deden mee met
de zevensprong (met het "Olde getrouw) heel melig waren we..! Limbo dansen was ook leuk en spannend zeker want je wist niet wat het
bedrag werd.
Sharon:
De dag was een en al geweldig, eerst oefenen oefenen en oefenen.
Daarna het spannende verhaal van Chanien en Karina gehoord en
daarna moesten we onze nummers zingen. Geweldig dat het was!! Het
was spannend omdat we het eindbedrag niet wisten. Uit eindelijk is het
bedrag geworden: € 4500,00

ADRESSEN VAN DE KERKEN IN DE AANGRENZENDE NPB
AFDELINGEN
Deze treft u aan in een speciaal vervaardigd boekje dat u aantreft op de
tafels bij in/uitgang van de kerk en de Eendracht. U kunt dit boekje
gratis meenemen.
Afd. Aalten: Prinsenstraat 27
Afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13
Afd. Zelhem: Piersonstraat 4

LEZINGEN BIJ DE HERVORMDE/GEREFORMEERDE
FEDERATIE
Op 8 februari: “Ontmoeting rond de Bijbel” o.l.v. beurtelings één van
de predikanten in vergaderzaal De Bettekamp van 10.00 tot 11.30 uur.
Contactpersoon is Betty te Lindert-Geurink, tel. 0315-617350.
Op 17 februari om 20.00 uur in de Keurhorst: “Boekbespreking” o.l.v.
Ds. P.G. Schoneveld. Contactpersoon is Gerrit Hiddink, tel. 0315243040.
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Op dinsdag 25 januari 2005 overleed op 93-jarige leeftijd mevrouw
Lina Stoltenborg-Kreeftenberg
Lien groeide op als jongste van een gezin van negen kinderen op een
boerderij aan de Smoddedijk; genaamd de Profiet. Verscheidene malen
heeft mevrouw Stoltenborg mij verteld dat reeds bij haar geboorte, haar
levenskansen niet al te hoog werden ingeschat. En rond haar negende
levensjaar moest werkelijk voor haar leven worden gevreesd, nadat bij
haar tuberculose aan haar knie was geconstateerd. Ruim twee jaar heeft
zij moeten kuren om deze ziekte te overwinnen. Met dubbele energie
heeft zij de gemiste schoolkennis nog ingehaald, waarna zij werkzaam
bleef op ‘de Profiet’. Na haar huwelijk met Hendrik Stoltenborg woonden zij nog enkele jaren bij Lien’s ouders in alwaar in 1936 ook Hetty
geboren werd. In 1939 vonden zij een eigen huisje aan de toenmalige
Halseweg waar in 1943 Gerry het levenslicht zag. Hetty en Gerry hadden aan haar een geweldige moeder, die er alles aan gelegen was het
hen naar de zin te maken en die met aandacht hun doen en laten volgde.
Familieleden, vrienden en buren deden nooit tevergeefs een beroep op
Lien. Nadat de meisjes het huis uit waren, verhuisden Lien en Hendrik
naar een huisje een eindje verderop, waar zij, tot het overlijden van
Hendrik in 1976, samen ook nog goede jaren hebben gekend. Enkele
jaren later verhuisde zij naar de Valkenhof, waar zij met veel plezier tot
2003 heeft mogen wonen. Daar heb ik haar leren kennen, als een gastvrouw in hart en nieren. Glunderend vertelde zij mij dan over het uitgebreide kerstdiner, dat met alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen nog bij haar in huis was gevierd. Vol trots liet zij mij ook altijd
haar goed verzorgde tuin zien. En dan haar orchideeën in de vensterbank. Ze had er eens één met 36 bloeiende bloemen! Bloemen en dieren
hadden nu eenmaal haar warme belangstelling. Ook breien deed zij
graag. Heel wat wandelsokken, dassen en truien zijn onder haar handen
vandaan gekomen. Ze zei me eens: “Ik heb altijd wel iets om handen.”
De ziekte en het overlijden van dochter Hetty, hebben haar zeer aangegrepen, maar uiteindelijk heeft zij ook dit een plaatsje kunnen geven.
Het goede contact met de kleinkinderen en zelfs de achterkleinkinderen
hebben haar hierbij geholpen.
Moge Lien Stoltenborg-Kreeftenberg, zich thans in Gods tuin van vrede
en liefde verenigd weten met haar geliefde man Hendrik en evenzeer
Eendracht - februari 2005
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geliefde dochter Hetty en moge Gerry en Fré, Dolf, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie en vrienden uit de vele goede herinneringen die zij aan haar bewaren, haar heengaan een plaatsje in hun
hart geven.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem was de afgelopen maand
even opgenomen, maar thans weer thuis: Hr. W. Overbeek. Ook Mw.
G.H. Harmsen-Beek verbleef in dit ziekenhuis, maar is thans voor verdere revalidatie in afwachting van een kamer op de Bettekamp in St.
Antonia: Thans verblijft nog aldaar nog Hr. E.H.W. Gussinklo. In het
Radboudziekenhuis te Nijmegen verblijft momenteel nog na een geslaagde operatie Mw. A.G.J. Hartemink-Nijhof.
In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel: Hr. G.J. Weikamp en
Mw. B.A. Duitshof-Jolink
Kitty te Mebel die daar ook verbleef is met ingang van heden voorlopig
weer thuis.
In de ‘Ooiman’ te Doetinchem verblijft Mw. D. Radstake-Gemmink.
(afd. Mimosa)
EEN WOORD VAN DANK,
aan het adres van de heer G.H.Schepers, die thans het team gaat verlaten, voor al het werk dat hij vele jaren lang heeft verzet bij het verzendklaarmaken van ons maandblad ‘Eendracht’.
VERANTWOORDING GIFTEN
Via mevr. A. Niks - van Oosten van N.N. € 50,00 en via een bezoekdame van N.N. € 10,00.
BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND.
Zondag 13 februari. In de overdenking wil ik met u even stilstaan bij de
vraag in hoeverre een mens tot verandering in staat is?
Zondag 20 februari. Soms zijn er mensen, die aan een ander mens, ook
al zien anderen dit niet, herkend wordt als iemand met bijzondere gaven
of inzichten. Er is durf voor nodig om hiervoor uit te komen.
Zondag 27 februari. Gastpredikante Mw. J. van der Wijk-Janmaat.
6
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De jongeren van
de jeugdclub gave
de aanzet voor de
bazaar en zetten
ook muzikaal hun
beste
beentje
voor.

Robbin:
Voor 1 keer gespeeld (keyboard) het was voor een goed doel. De dag
was heel leuk en het was spannend omdat ik de opbrengst niet wist. Er
waren veel prijzen te winnen en dat maakte alles nog gezelliger.
Karina:
Aan het einde van de avond gingen Chanien en ik nog een poosje
spectaculaire kunsten vertonen. We hadden dikke schik vooral toen we
allebei in bruggetje stonden en gingen lopen. Toen we elkaar zagen
konden we bijna niet meer stoppen met lachen. Daarna gingen we nog
even limbo-dansen en ook toen was het dikken schik! Kortom, we deden niets anders dan schik maken die dag.
Engelien:
Samen met Mw.van Schaik probeerde ik het gewicht te raden van het
krentenbrood.Ik zei:"U heeft zoveel baby's in uw handen gehad en gewogen…"maar ik raadde het!
Chanien:
Het was erg leuk en nog spannend ook alles op één dag. Ik begin met
eng. Karina en ik zaten in de kerk te wachten op Nadieh en Sharon. En
toen was in het niets het licht uit van een lamp terwijl die aan stond.
Eendracht - februari 2005
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gegrabbeld, gekocht, geraden, gezongen,gedanst, gegeten en gedronken (van koffie met wafels tot erwtensoep met broodjes, van loempia
tot bami goreng met saté…en alles was op!)
Kortom: het was een dag voor iedereen. Jong en oud, hand in hand aan
het werk om er iets goeds van te maken. En met een geweldig resultaat. Wat een bedrag! Dit hadden we nooit bereikt zonder de enthousiaste inzet van iedereen die, op welke wijze dan ook, iets aan deze dag
heeft bijgedragen. Allemaal heel hartelijke dank daarvoor.

De
“oosterse
hoek” van de afdeling kookkunst.
De
inwendige
mens kwam niets
te kort.

Dat wat met een liefdevolle bedoeling in beweging wordt gebracht,
kan niet anders dan een goede uitwerking hebben. We mogen trots zijn
op onze jeugd, op onszelf en op elkaar!
MH
Nadieh:
22 januari was een dag om nooit te vergeten.we hebben die dag enorm
veel lol gemaakt.De grootste schik hadden we in de kerk. Daar zaten
we heel vaak. We hebben daar heel mooi gezongen haha. Het Halelujalied was favoriet.Het is een wonder dat niemand ons keihard heeft
horen schreeuwen! We hebben ook nog andere liedjes gezongen. Was
wel gezellig! Nu stop ik met kletsen.
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EVEN WACHTEN OP META, VOOR DE ZONDAGSE ‘UIT-TIPS’
13, 20 en 27 Februari zijn er in onze kerk weer kerkdiensten met interessante thema’s. U bent daar van harte welkom.
U voelt zich dan weer even verbonden met geestverwanten en altijd
steekt u er wel iets van op om opgefrist de nieuwe week in te gaan!
Daarom hoop ik dat u uw goede voornemens voor 2003 toch een beetje
waar zult maken en UW kerkje op zondagochtend weer weet te vinden.
OPROEP
Wie vertrouwt er nu weer eens een leuke anekdote aan het papier toe?
Het mag in de spreek- en/of streektaal. ‘Varsseveldse Herinneringen’
was destijds een geliefde rubriek. Ook oude foto’s die iets met de NPB
te maken hebben zijn welkom. Bent u niet zo vaardig met de pen, bel
mij dan even (242080), dan kom ik even langs om het te noteren.
LEDEN-SERVICE
De grootletter-uitgave van de ‘Eendracht’ mag zich in een toenemend
aantal lezers verheugen. Mocht ook u hier aan toe zijn, neemt u dan
even contact op met Mw. Betsy Chevalking-Wennink, tel. (0315)
298223 dan komt het in uw brievenbus!
Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van onze cassettedienst
van de kerkdiensten. Hiermee heeft zich de heer B. Kraan belast. Mocht
ook u regelmatig voorzien willen worden van deze cassettes neemt u
dan telefonisch contact met hem op: tel. 241885
Wellicht ten overvloede wijs ik u nog even op de autodienst, voor het
bijwonen van onze kerkdiensten. (Zie hiervoor het colofon) Schroom
niet van deze diensten gebruik te maken. Het wordt graag gedaan.
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Bij groep 5-6 van de Berkhoffschool vertelde ik een verhaal en gebruikte daarbij de uitdrukking: ‘Het ging zijn ene oor in en het andere uit.’
Voor alle zekerheid vroeg ik aan de kinderen of ze begrepen wat deze
uitdrukking betekende? Ze kwamen er niet uit. Tenslotte zei een van de
jongens: “Zeker een rups die in je oor kruipt.”
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Rosan Lievestro, van de Essenkampschool, schreef tijdens de les het navolgende fantasieverhaal:
Er was eens een heks, Die heette ‘Anhet’. Ze werd ook wel genoemd,
de boze heks. Ze kon ook toveren. Op een dag zat ze zich te vervelen.
Ze dacht: “Ik ga naar de stad.” Toen ze de stadspoort binnenkwam, was
iedereen weg. Dat kwam omdat ze bang voor haar waren. En dat kwam
weer omdat ze een keer boos was. Toen had ze eens een persoon versteend. Die heeft ze toen op het plein gezet. Dit keer ging ze naar de
kruidenwinkel. Er stond een vrouw achter de kassa. Die beefde heel erg.
Ze vroeg: “Wat wilt u hebben?” De heks zei: “Kikkerslijm en vogeldarmen, want ik ga vogelsoep maken en ik geef morgen een feest, want ik
ben morgen jarig.” Maar wat de heks niet wist was, dat er iemand op
haar kalender had geknoeid. Ze was helemaal niet jarig. Intussen had
iemand gif in haar eten gedaan. De volgende dag was ze dood. Voor de
mensen was dit een groot feest.

Jong en oud -hier
Hans Nijhof in actie- leefden zich
uit in de sjoelcompetitie.

VAKANTIES VOOR JONGEREN.
Er bestaat nog steeds een organisatie die zich ten doel stelt voor vrijzinnige jongeren vakantiekampen en vakantiereizen te organiseren. De documentatie hierover is in mijn bezit.
Mocht iemand belangstelling hiervoor hebben gelieve hij/zij met mij
contact op te nemen. (tel. 242080)
EEN WAARDEVOL EN SUCCESRIJK INITIATIEF!
De bazaar ten gunste van de slachtoffers van de Tsunami-golf in
Z.O.Azië die op 22 januari j.l. in de zalen van de Eendracht werd gehouden is een groot succes geworden. Het was erg gezellig en heel goed
georganiseerd! Ik kon er door omstandigheden helaas niet de gehele dag
bij zijn maar heb wel een video-opname gemaakt. Misschien dat die
vertoond kan worden in de pauze van de gemeenteavond woensdag 9
februari a.s. Meer hierover leest u elders in deze editie.

De klompendansers zorgden op
hun eigen houtje
voor het nodige
vermaak.

TENSLOTTE,
Deze maand ving ik tijdens het beluisteren van de radio nog een paar
mooie uitspraken op.

voelden iets te doen voor hun medemens in Azië. Wat een prachtige
jonge mensen! Het balletje ging rollen; steeds meer enthousiaste mensen sprongen bij en maakten deze dag uiteindelijk tot een heel bijzondere gebeurtenis. De jonge initiatiefnemers van de actie, luidden om 11.00
uur letterlijk en figuurlijk de actie in, door het luiden van de kerkklok.
Geld begon te rinkelen, het rad van avontuur begon te draaien, de eerste
voordracht begon, de muziek barstte los … Er werd gesjoeld, gedart,
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Hemink denkt nog met veel respect terug aan dominee Boele: een echte
rode socialist, maar bovenal menselijk. Tijdens zijn bestuursperiode had
Hemink vooral met dominee Bosch van doen. Die kreeg het voor elkaar, dat de NPB zelf mocht dopen. Dat was toen de laatste hobbel op
de weg naar een volledig zelfstandige vrijzinnige geloofsgemeenschap.
Hemink schiet in de lach als hij denkt aan een voorval op de kooklessen die hij volgde: ‘Het was op die cursus de bedoeling om iedere keer
met een ander samen te werken; opdat je zo breed mogelijk leerde kijken. Dat ging niet op, omdat een aantal deelnemers het liefst met een
vaste partner werkte, die soms ‘toevallig’ ook nog dezelfde kerkelijke
signatuur had. Ik verbaas me erover dat je in deze tijd nog zo kunt denken ? Toen ik 65 jaar geleden op de middelbare landbouwschool zat,
gingen de ‘vrijzinnigen’ naar Winterswijk en de ‘fienen’ naar Doetinchem. Dat was toen zo. Maar ik ben blij dat we nu vooral naar elkaar
kijken als mensen.’
‘Iemand die meteen zegt wat hij denkt,
heeft niet nagedacht over wat hij zegt.’

ACTIE VOOR AZIË GROOT SUCCES!
Met zijn allen voor Azië op de bres, dan wordt deze actie een succes…dat was de slogan van onze inzamelingsactie. En het werd een
succes! We hebben als dagopbrengst van de bazaar van zaterdag 22
Jan. j.l. € 4.267 mogen noteren, en de ruim € 100,00 collecteopbrengst van de volgende dag konden we hier nog bij tellen. En dat
is meer dan waar we als organisatie op hadden durven hopen. Onze
geloofsgemeenschap heeft dit bedrag aangevuld tot € 4500,00 voor
giro 555.

Tijdens een vraaggesprek met een schaatstrainer vertelde deze dat er
ook in de sport soms bijna religieuze krachten werkzaam zijn en dat het
zaak is daar serieus mee om te gaan.
Hij zei het aldus: “Als je je ogen sluit voor magische verschijnselen die
op je weg komen, dan ben je ook niet nuchter.” Waarmee hij wilde zeggen dat wanneer men alles zakelijk blijft bekijken een belangrijke inspiratiebron ongebruikt blijft.
Ook brak er deze maand een discussie los over het weer meer benadrukken van onze nationale identiteit bij het lesvak geschiedenis. Waar ik
persoonlijk ook een warm voorstander van ben.
Mijn oude vriend Henk Vonhoff (o.a. de voormalig commissaris van de
Koningin van Groningen) sprak hierover de kernachtige woorden:
“Onze samenleving is het slachtoffer van pannenkoek-denken: zeer oppervlakkig en plat, zonder enige diepgang.” Ook woorden die te denken
geven.
Ik wens u veel goeds voor de komende maand, met een hartelijke groet,
A.M.J. Meijer.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Ledenvergadering
Het bestuur nodigt u uit voor de
algemene ledenvergadering op
woensdag 23 februari 2005 in de
grote zaal van de Eendracht.
Aanvang 19.30 uur

Maar naast het prachtige bedrag dat we over kunnen maken, was het
ook een bijzonder hartverwarmende gebeurtenis. Dit begon al toen we
op een filmavond met de jeugd bij mij thuis spraken over de ramp. Een
stel tieners, zichtbaar aangedaan door het gebeuren, die de behoefte

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuren en vaststellen notulen 17 februari 2004
4. Jaarverslag 2004
5. Jaarverslagen commissies en clubs 2004
6. Financieel jaarverslag 2004
7. Controle kascommissie door Mw.M.Ankersmit-Vriezen en de heer
J.Broens
8. Goedkeuren en vaststellen financieel jaarverslag 2004
9.Contributie
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10. Voorleggen begroting 2005
11. Bestuursverkiezing: Statutair aftredend en herkiesbaar Hr.H.Beunk,
statutair aftredend en niet herkiesbaar Hr.G.Radstake, statutair niet aftredend maar afgetreden Mw.E.Wennink
Het bestuur stelt voor Mw.R.Vreman-te Grotenhuis en de heer
B.W.Groenewold te benoemen als bestuursleden.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.
12. Toekomst in de NPB
13. Rondvraag
14. Sluiting
Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd. Een week voor de vergadering
liggen de financiële stukken ter inzage bij de heer G.Hengeveld, graag
voor bezoek een afspraak maken. Tel.0315242136
BERICHT VAN DE VROUWENCLUB
Vrouwenclub II komt weer bijeen op 10 en 24 februari a.s.
60+CLUB
Dinsdag 8 februari a.s. komt de heer A.C. Broere uit Didam voor de
60+-Club een middag verzorgen onder de titel: “WinterwaardighedenWinternarigheden”. De heer Broere heeft een klankbeeld waarin vier
onderwerpen aan bod komen: de folklore, ijsvermaak op schilderijen,
de Elfstedentocht en schaatsen in Zweden. De lezing ondersteunt hij
met een groot aantal antieke schaatsen en andere winterse objecten. Het
belooft een heerlijke “winterse” middag te worden. Van harte nodigen
we u allen dan ook weer uit voor deze 60+ middag. We beginnen zoals
gebruikelijk om half drie met koffie en/of thee. Zoals u weet is deze
middag voor iedereen toegankelijk en behoeft u geen “lid” van deze
Club te zijn. We rekenen op een grote opkomst.
Graag tot ziens!

Hemink was van ‘86 tot ‘94 wethouder van de gemeente Wisch. Dat
kon hij toen doen, omdat z’n schoonzoon Wim zijn taak als boer overnam. Dat Wim en Janneke enkele jaren terug het boeren op een laag pitje zetten, kan hij goed begrijpen. De lol gaat er af: de marges zijn minimaal en de regelgeving is knellend. Hemink ziet ook andere jonge boeren in de omgeving die stap maken. Hij vindt dat jammer, maar kan accepteren dat iedereen in zijn eigen tijd zijn eigen keuzes maakt.’
De huidige welvaart en het individualisme dat daaruit voortvloeit,
vindt Hemink op zich niet verkeerd. Hij denkt echter dat er een reactie
op komt: ‘Als je materieel gezien (bijna) alles kunt, kan er geestelijk armoede ontstaan. Er komt dan weer behoefte aan gemeenschapszin. Ik
denk dat die kentering al een beetje begonnen is. Wat dat betreft kijk ik
met plezier terug op de bazaar van 22 januari. Mooi om te zien wat
goedwillende mensen en vooral jongeren met eenvoudige middelen in
een korte tijd voor elkaar kunnen krijgen. En het geld dat het oplevert.
Prachtig. Ik moet dan denken aan een spreuk van dichter Jan Prins: ‘Als
de gemeenschap wil leven, moet de enkeling zich geven.’
De uitkomst van de enquête die de NPB onlangs hield, is Hemink op
het lijf geschreven. Meer variatie en meer gastsprekers wekken volgens
hem nieuwsgierigheid op: ‘Je leert vooral door dingen anders te doen en
door naar anderen te luisteren. Ik wil bijvoorbeeld best graag weten hoe
een moslim denkt. Dat neemt niet weg dat ik het extremisme soms wel
eens griezelig vind. In het fundamentalisme gelden andere normen en
waarden dan wij hanteren. Maar ik denk dat de dialoog de enige weg is
om tot een oplossing te komen. Vrijheid kan alleen functioneren in gebondenheid.’

Even de volgende 60+-Clubmiddagen noteren in uw agenda:
Dinsdag 8 maart: Verkeersschool Wisselink
Dinsdag 12 maart: Marjan Hengeveld lezing over reuma.

Vrijzinnig denken zit Hemink in het bloed. Hij vraagt zich geregeld af,
of we met de NPB nog vrijzinniger kunnen worden, om de aansluiting
met de maatschappij te behouden? ‘Of blijft er dan niets meer over? Is
het dan alleen nog maar een kwestie van spiritualiteit, aangevuld met
wat waarden en normen. Of is dat laatste nu juist weer het pure
‘religieuze’ zoals het ooit bedoeld is: heb u naasten lief gelijk uzelve?
Het gaat er niet om wat je gelooft, maar wat je doet.’
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voor ogen. In dat opzicht was besturen toen makkelijker. Je had een
concreet doel. Er is nu weinig dat nog als speerpunt kan dienen. De
kerk is bij de jongere generaties haar vaste plaats in het dagelijks denken kwijt. Vroeger stond de kerk midden in het sociale leven. Daar
kwam je samen. Verder was er niet zoveel. Toen ik in ‘52 trouwde met
Jo vond onze huwelijksreis de volgende morgen plaats om zes uur: we
gingen toen samen de koeien uit de weide halen. Pas 25 jaar later hebben we samen voor het eerst een nacht buitenshuis geslapen.’
De bouw van de Eendracht was voor Hemink een hoogtepunt in zijn
kerkelijke bestuursperiode. De kosten bedroegen toen 75.000 gulden en
dat was voor die tijd een enorm bedrag. Hemink herinnert zich met name de aanpak van Willem Kreeftenberg, die een aantal middenstanders
die hij goed kende ‘voor z’n rekening ging nemen’. ‘s Avonds kwam hij
terug met 3000 gulden. Ook veel bedrijven droegen bij met middelen en
arbeid. Hemink vindt dat laatste vergelijkbaar met het werk van de renovatieploeg rond Bennie ten Brinke.

Jo en Han Hemink in de woonkamer van hun boerderij aan de
Rademakersbroek, waar ze al sinds hun trouwen in 1952 wonen.
14
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Verslag ni’jaorsvisite 60+Club 11 januari 2005.
Voor deze nieuwjaarsvisite was er weer een heel goede belangstelling.
Of dat de prettige herinneringen waren aan januari 2004 of toch de toenemende belangstelling voor de 60+Club doet er in wezen niet toe, het
is gewoon een feit.
De ontvangst was weer voortreffelijk, koffie of thee en onbeperkt wafels eten, gebakken door Mina Bakgraag. Alle lof ook voor de vlotte en
prettige bediening. In haar openingswoord stond Janny stil bij de vele,
soms, dramatische gebeurtenissen welke in het afgelopen jaar plaats
vonden. Ze vroeg ook met name aandacht voor de, vooral door de jongeren te organiseren bazaar op 22 januari a.s. ten behoeve van de rampgebieden in Azië. Haar inleidende woorden besloot ze met het voorlezen van een passend gedicht. Tussen de onderlinge gesprekken en de
traktaties door, presenteerden Janny en Gerda een “voorleestoneelstuk”:
Het slimme boertje.
“Knelis uut Poggendam” kump van de markt en hef problemen met een
buurman. Ze hebben verschil van mening over het aantal schapen van
ieder. Knelis moet voor de rechter verschijnen en vraagt advies aan een
advocaat. Hij wordt er wel voor gewaarschuwd, dat een advocaat duur
is. De hele gang van zaken wordt goed doorgesproken en de te volgen
tactiek uitgestippeld om zo de buurman de das om te doen. Knelis zal
zich gedragen als een dom schaap en elke vraag of aantijging met gemekker beantwoorden. Zo wordt getracht Knelis uit de gevangenis te
houden. De opzet slaagt en Knelis wordt door de rechter vrijgesproken
wegens ontoerekeningsvatbaarheid. Na de rechtszitting komt de advocaat met een hoge rekening. Knelis reageert ook nu als een dom schaap
en op elke opmerking en/of beschuldiging antwoordt hij door armoedig
te blèren. Dat gaat zo een tijdje door tot de advocaat de conclusie trekt,
dat het bij een door de rechter ontoerekeningsvatbaar verklaard persoon,
moeilijk, zo niet onmogelijk is om daar geld te halen. De advocaat loopt
dan in zijn eigen valstrik!
Een dankbaar applaus is de beloning. Nadat nog de nodige drankjes en
hapjes waren gepresenteerd en verorberd, ging iedereen, na het slotwoord van Janny, voldaan en verzadigd naar huis. Het was een zeer geslaagde middag.
Eendracht - februari 2005
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GEMEENTEAVOND OP 9 FEBRUARI
Eerder dan u van ons gewend bent zal de volgende Gemeenteavond
worden georganiseerd.
Op 9 februari a.s. speelt de toneelgroep “HEELWEG” voor ons een toneelspel in drie bedrijven. De naam van het stuk is “Het ontvolkte huis”
van de schrijver A.Boere en is geschreven in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het speelt zich af op een boerderij in een wat gesloten dorpsgemeenschap ergens in Nederland.
Het stuk wordt grotendeels in het dialect gespeeld.

De levensinstelling van Han Hemink (die in maart 80 hoopt te worden)
komt misschien nog wel het best naar voren, via het feit dat hij iedere
maandagmorgen met 15 andere ouderen (allen Anbo-leden) in Varsseveld naar de fitness gaat. Han probeert zo vitaal en bij de tijd te blijven.
Dat laatste geldt ook voor z’n vrouw Jo (die in april 83 hoopt te worden), maar zij is wat minder goed ter been. Beide wonen aan de Rademakersbroek op de boerderij die Jo’s geboortehuis is. Dochter Janneke
(die voor haar ouders kookt en helpt in de huishouding) woont er met
haar man Wim Groot Wassink in een nieuw huis pal naast. Ze boeren
parttime en Wim heeft ook een baan buitenshuis.

IN GESPREK MET...

‘Op mijn oudershuis in Zelhem, zegt Han, ‘hadden we twee knechten.
De eerste vertrok toen mijn oudere broer van school kwam; de tweede
toen ik van school kwam. Zo ging dat in die tijd. Ik had graag verder
willen leren, maar dat kwam nauwelijks ter sprake. Het rolpatroon tussen ouders en kinderen was toen anders. Mijn kleinzoon Ivo zit op het
AOC in Doetinchem en gaat binnenkort voor twee maanden naar Texas.
Prachtig toch? Wat je daar een schat aan ervaring meekrijgt. Dat kun je
op school nooit leren. Een brede kijk doe je vooral op in het dagelijks
leven (als je je er voor open stelt).’

Han Hemink
MENSELIJK BESTUURDER
Een gesprek met de 79-jarige Han Hemink blijft zelden bij één thema. Bij iedere vraag schieten hem uit allerlei hoeken anekdotes te
binnen. Hemink was actief in vele organisaties (vaak als voorzitter)
en is dat nu nog in de ouderenbond Anbo Wisch. Een gesprek van
de hak op de tak met een veelzijdig en betrokken man, die van 1963
tot 1972 het bestuur van onze geloofsgemeenschap leidde. Hemink
gaat er vanuit dat het besturen van de NPB destijds makkelijker
was dan nu.

Han Hemink: ‘Voor mensenkennis kun je geen cursus
volgen. Die kennis doe je op
in de praktijk van het dagelijks leven.’

Het bestuurlijke leven van Han Hemink begon in 1953 bij de coöperatieve landbouwvereniging Varsseveld. Het onderwijs, de kerk, de gemeente (Hemink was jarenlang wethouder) en nog vele andere functies
volgden. Han constateert nu nuchter dat het besturen hem blijkbaar in
het bloed zit: ‘Ik ben wat dat betreft een ‘congresboer’ geweest. Het
helpt dat ik makkelijk van mijn woorden afkom. Ik heb met praten geen
moeite. Dat kwam zelfs als pluspunt naar voren, toen Gert Broens in
1963 overleed en ik gevraagd werd zijn taak als NPB-voorzitter over te
nemen. Besturen betekent echter ook alert zijn op nieuwe ontwikkelingen en de zaken goed voorbereiden. Dat de boerderij niet onder al dat
bestuurswerk leed, kwam vooral door de actieve rol, die Jo op het thuisfront speelde.’
‘Ik was negen jaar voorzitter. De rode draad in die tijd was, hoe we
ons konden profileren t.o.v. de ‘grote kerk’. Dat staat me nog duidelijk
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