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WAT NIET IN
DE BIJBEL MOCHT
De Christelijke bijbel bevat 66
verschillende geschriften uit
een periode van ongeveer duizend jaar. Deze zijn, in veel
gevallen, zeer verschillend van
inhoud en karakter.
Naast die officiële, door de
kerk goedgekeurde geschriften, bestaat er een minstens zo
omvangrijke groep van religieuze geschriften, die misschien wel ooit hebben meegedongen naar een plaatsje in de
bijbel, maar die het niet gehaald hebben. We noemen dit
de apocriefe bijbelboeken.
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Twee van zulke verzamelingen kennen we al vele eeuwen. Dat zijn;
1. De oudtestamentische apocriefen.
Bijvoorbeeld de verhalen over Tobias, Judith, Maccabeeën en
een wijsheidsboek van de hand van een zekere Jezus Shirach.
2. De nieuwtestamentische apocriefen, zoals:
Handelingen van Thomas en de openbaring van Paulus.
De bovenstaande geschriften treffen we overigens wel aan in bijbels die
uit worden gegeven namens de Rooms Katholieke kerk en de Lutherse
Kerk. Men vermeld er dan nadrukkelijk bij dat dit apocriefe boeken
zijn.
Anders ligt het met de navolgende geschriften. Die hebben geen enkele
kerkelijke erkenning en vele daarvan zijn zelfs ooit door de kerk in de
ban gedaan. Het betreft o.a.:
3. De Nag Hammadi-geschriften, in 1945 gevonden in een grot in
de Egyptische woestijn.
Dit zijn geschriften met een sterk gnostieke inslag; oa de Evangeliën van Thomas, Filippus en Maria Magdalena.
Een van de redenen waarom deze geschriften niet in de bijbel werden
opgenomen, was hun afwijkende, ketterse en vrijzinnige visie op allerlei zaken. Juist dit gegeven maakt ze erg interessant voor moderne mensen.
Eén voorbeeld:
In het Evangelie van Thomas wordt het verdwaalde schaap, uit de bekende gelijkenis van Jezus, erom geprezen dat het is gaan dwalen! Het
wordt daar positief gewaardeerd, dat een mens zelf zijn weg zoekt, ook
al betekent dit dat je een tijd lang verdwaalt.
In de lezing die Drs M.H. Rougoor donderdag 9 februari over dit onderwerp wil houden, zal hij na een korte algemene inleiding over de geschiedenis van de apocriefen, aan de hand van een groot aantal boeiende voorbeelden, aantonen wat een rijke schatten er hier en daar in deze
geschriften verborgen liggen en hoezeer de kerk zichzelf verarmd heeft
door ze in de ban te doen! De informatie zal gelardeerd worden met kijken en luisteren naar verwerking van apocriefe thema’s in de beeldende
kunsten en de muziek.
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Drs Rougoor is theoloog en voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te Bennekom.
De lezing wordt gehouden in de Eendracht, de aanvang is 20.00 uur.
BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken
Op woensdag 18 januari 2006 overleed op 74-jarige leeftijd de heer
Johan Gerrit Jansen
De heer Jansen was een openhartig man, met zijn hart op de tong. Ondanks dat het afgelopen jaar zijn lichamelijke conditie achteruit ging,
bleef hij spraakzaam en onderhoudend. Hij haalde graag mooie herinneringen en leuke anekdotes op. De heer Jansen was een markante man.
Zelfs tijdens de laatste weken van zijn leven gaf hij hier nog blijk van.
Op waardige en bewuste wijze heeft hij, mede dankzij de grote zorginzet van zijn kinderen, zijn leven afgerond, zonder zelfs daarbij zijn humor te verliezen.
Johan Jansen werd geboren aan de Vossenbult, maar woonde in zijn
jeugd ook enige tijd in Varsseveld. Hij doorliep de middelbare tuinbouwschool, waarna hij werk vond in de tuinbouw. In 1957 trad hij in
het huwelijk met Mina. Twee jaar daarvoor had hij al zijn intrek genomen in het huis aan de Vossenbult. De kinderen groeiden daar op en
hadden aan Johan een fijne vader. In alles liet hij hen merken dat hij van
hen hield en voor hen alles over had.
Samen met zijn vrouw Mina was hij van ’s ochtends vijf uur tot ’s
avonds laat druk met, eerst nog, de kippen, varkens en koeien rond de
boerderij en op de tuinderij. Later zou hij zich meer en meer toe gaan
leggen op de tuinderij. Een groot assortiment groenten werd door hem
verbouwd. Zijn kaartclubje met Willem Wildebeest, Benny Hoopman
en Gerrit Epping kwam wekelijks bijeen.
Ook de jacht op het terrein van – en samen met - Driekus Wisselink,
was voor Johan, als natuurmens, een heerlijke ontspanning. Intuïtief
wist Johan waar de hazen en de vossen zaten. Nadat hij 65 was geworden, besloot hij met het bedrijf te stoppen en wat meer van het leven te
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gaan genieten. Ze genoten dubbel van hun kinderen en kleinkinderen,
van wie zij zielsveel hielden.
Helaas kwam aan die mooie jaren een einde, toen Mina ziek werd en
kwam te overlijden. Hij miste haar aanwezigheid nog dagelijks, maar
hield zichzelf voor: “Niet klagen, maar doorgaan.”
In de liefde voor zijn vrouw en kinderen, de vriendschap en de natuur
herkende Johan een glimp van het Koninkrijk, van het Geluk dat Johan
thans in volle pracht mag aanschouwen in vereniging met zijn geliefde
Mina.
Moge deze gedachte Johan en Marjan, Gerrie en Johan, Willemien en
Bertie, Jan en Renate en de kleinkinderen tot troost zijn bij het gemis.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand
even opgenomen, maar thans weer thuis: mevr. M.Oosterhof-Heida.en
dhr. H.A.M. Besselink. Ook mevr. M. Saalmink-Schuurman verbleef in
dit ziekenhuis, maar is thans voor verdere revalidatie in St. Antonia.
Mevr. H.E. de Roo-Berkhoff was ook aldaar opgenomen maar is thans
voor verder herstel in St. Geertrudis te ’s Heerenberg, kamer 263, tel.:
0314-377892. Thans verblijft nog aldaar mevr. G..B. ten BrinkeRuesink.
Dhr. J.W. te Beest heeft vorige week een geslaagde operatie ondergaan
in een ziekenhuis te Amsterdam. Er is goede hoop dat hij deze week
weer naar hier mag komen.
Voorts verblijft in St. Antonia te Terborg: dhr G..J. Weikamp en in “Den
Ooiman” te Doetinchem verblijft mevr. D. Radstake-Gemmink. (afd.
Mimosa)
GEBOREN
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“Liefde is …..woest weer”, een uitspraak van zusje
Pien, stond er boven de geboorte aankondiging van
‘KIKI ‘ Doortje Hendrieke, dochter van Dorian Gesink en Marcel Overbeek. Zij werd geboren op zondag 15 januari 2006. ‘Soms valt er nog een engeltje
op aarde’ stond er verder nog op de kaart.
(Molenweg 18a, 7055 AX HeelEendracht - febr. 2006

weg tel.: 244358)
‘Wij waren liefde. Onze liefde werd een leven’, met deze prachtige
woorden kondigden met grote blijdschap, Jurgen en Jolanda HessinkNavis de geboorte aan van hun dochter en zusje van Jasper, Mathijs en
Myrthe Karnebeek ‘MADELON’ Lisa Indy op 25 januari 2006.
Wij wensen beide ouderparen van harte geluk met de geboorte van deze
dochters en spreken de wens uit dat zij aan deze kinderen veel vreugde
zullen mogen beleven en dat de Eeuwige hen zal bewaren en behoeden.
BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND
Zondag 5 februari is er weer een dienst in het tijdelijk onderkomen
van ‘den Es’ in Ulft onder verantwoordelijkheid van onze Geloofsgemeenschap. Ik hoop daar zelf voor te gaan met een overdenking die als
thema heeft: ‘Uit de mond van kinderen’. Wie goed luistert naar wat
kinderen te zeggen hebben, kan soms signalen opvangen uit de oerbron
van de schepping.
Voor wie deze dienst aldaar wil bijwonen, maar niet over eigen vervoer
beschikt kan vervoer geregeld worden. Gelieve hiervoor contact op te
nemen met het secretariaat, tel.: 241206
Zondag 12 februari. Geluk is datgene waar, bewust of onbewust, ieder
mens naar streeft. Er is veel over te zeggen, maar dit keer wil ik de relatie ‘tijd’ en ‘geluk’ eens wat nader bekijken.
Zondag 19 februari. In de geschiedenis en in ieder mensenleven komen beslissende momenten voor. Ze drukken een stempel op ons handelen en hebben voor ons een betekenis.
Zondag 26 februari zal de dienst verzorgd worden door mevrouw Angelique Niks-van Oosten. Het thema luidt: “Gebonden en toch vrij.
EVEN WACHTEN OP TINEKE,
VOOR DE ZONDAGSE ‘UIT-TIPS’
12, 19 en 26 februari zijn er in onze kerk weer kerkdiensten met interessante thema’s. U bent daar van harte welkom.
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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 2006 toch een beetje
waar zult maken en u 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 groot-letter 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 mevr. Betsy Chevalking-Wennink, tel. (0315)
298223, dan komt het in uw brievenbus!
Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van onze cassette-dienst
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 (maar wel nà
12 maart a.s., want hij en zijn vrouw verblijven momenteel in Nieuw
Zeeland). Tot en met 12 maart kunt u hiervoor terecht bij de heer G..
Hengeveld (242136)
Wellicht ten overvloede wijs ik u nog even op de auto-dienst, 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
De eerste les na de kerstvakantie had ik het met groep 5/6 van de Leemvoortschool over onze jaartelling. Gelukkig wisten een aantal van hen
dat deze verband hield met het geboortejaar van Jezus. Ook zei ik dat
we toen niet begonnen zijn met tellen, maar dat men die jaartelling pas
vierhonderd jaar later heeft ingevoerd op basis van de veronderstelde
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geboortejaar van Jezus. Ik vertelde daarbij dat er nog meer jaartellingen
zijn. Bijvoorbeeld de Joodse jaartelling die al in het jaar vijfduizendzoveel zit, de Moslim-jaartelling ergens in het jaar veertienhonderdzoveel zit en dat de Chinesen binnenkort het jaar 5703 gaan vieren.
Voor alle zekerheid vroeg ik de klas nog even of ze wisten wat Moslims
waren. Jelmer ten Brinke had snel zijn antwoord klaar: “Moslims zijn
mensen die onder het mos wonen.”
Op de Essenkampschool vertelde ik een dag later, ook aan groep 5/6 het
schitterende verhaal van de profeet Samuël, waarin hij het volk afraadt
om een koning aan te stellen. Samuël waarschuwt ze dan dat een koning
de jonge jongens gaat oproepen voor het leger en de mooie jonge vrouwen gaat opnemen in zijn harem. Waarop ik vroeg: “weten jullie wat
een ‘harem’ is. Allemaal dachten ze goed na maar slechts één, Willem
Rijnsaardt wist het juiste antwoord: “Dat is een collectie vrouwen.”
VAKANTIES VOOR JONGEREN EN OUDEREN
Er bestaan nog steeds twee organisatie die zich ten
doel stellen voor vrijzinnige jongeren vakantiekampen en voor ouderen 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 JAARTJE LANGER
Het bestuur is met mij overeengekomen dat ik na afloop van mijn contract (1 november 2006) nog een jaar langer voor de afdeling beschikbaar zal zijn, dus tot 1 november 2007.
De bedoeling is dat ik de komende twee jaar zo nu en dan even wat tijd
vrij maak om voor mijn opvolger een uitgebreide handleiding samen te
stellen over de gang van zaken in de afdeling Varsseveld. Hiermee kan
hij/zij dan een ‘vliegende start’ maken en geen tijd verliezen met het
opzoeken van allerlei zaken. Ter voorkoming dat deze werkzaamheden
ten koste gaan van de pastorale aandacht voor de afdeling is mevrouw
Eendracht - febr. 2006
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mevrouw A. Niks-van Oosten bereid gevonden gedurende de genoemde
periode een deel van de pastorale werkzaamheden over te nemen.
In dit verband zal Yvonne Striekwold de komende jaren wat meer
schoolcatechisaties gaan verzorgen.
TENSLOTTE
We leven in een tussentijd, die zich kenmerkt door een gevoel dat het de
verkeerde óf de goede kant op kan gaan. Wie zich alleen laat beïnvloeden door de berichten van de voorpagina kan allicht denken de we op
de verkeerde weg zijn. Het fundamentalistisch terrorisme boezemt ons
soms angst in. Daarbij moeten wij echter bedenken dat dit verschijnsel
ten diepste een uiting is van machteloosheid van mensen die onbewust
beseffen dat hun ideeënwereld een achterhaalde zaak is. In de brede onderstroom tekent zich een enorme drang naar vrijheid af, die vroeg of
laat, dankzij de wereldwijde communicatie, de tralies van de fundamentalistische kooi sloopt. De vrijheidsdrang die God in de mens gelegd
heeft is onoverwinbaar. Daarop mogen wij onze hoop vestigen.
Ik wens u veel goeds voor de komende maand,
met een hartelijke groet,
A.M.J. Meijer

ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING
KERKKOOR START REPETITIES
Dit is een geheugensteuntje voor de leden van ons kerkkoor en een uitnodiging voor alle mensen die graag eens mee willen zingen in ons
koor. Wij gaan een aantal liederen instuderen voor het a.s. paasfeest.
Op donderdag 23 februari a.s. aanvang 20.00 uur beginnen we weer
met onze repetities in het verenigingsgebouw “De Eendracht”.
Iedereen is van harte welkom.
Tot ziens
Gerrit Hengeveld
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Zoals iedereen waarschijnlijk wel
weet heeft ons kerkgebouw de afgelopen 2 jaren een enorme opknapbeurt ondergaan, zowel in- als
uitwendig. Het is een lust voor het
oog om er naar te kijken en om er
tijdens de diensten te mogen zitten.
Wat nog wel moet gebeuren is het schilderen van het plafond in de kerk.
Omdat we ruim een jaar moesten wachten voordat we de benodigde
richtlijnen kregen van de gemeente Oude IJsselstreek, heeft dit karwij
wat langer op zich laten wachten dan eigenlijk was gepland. Maar nu is
het zover.
Om nog te kunnen profiteren van de winterschilder, zal op 13 februari gestart worden met het ontruimen van een aantal
banken e.d. en de week daarop zal de
schilder met zijn werkzaamheden beginnen. Dit houdt in dat we een paar zondagen in februari de diensten in De Eendracht moeten houden. Welke zondagen
dit precies zullen zijn weten we niet precies, maar dit zullen we kenbaar maken
d.m.v. een flyer op de kerkdeur. U ziet
dan vanzelf waar u terecht kunt. Nadat de
schilder zijn werk heeft gedaan, zullen in het voorste deel van de kerk
drie banken verdwijnen ( die kunnen op het balkon geplaatst worden)
en
zullen er voor in de kerk stoelen geplaatst worden. Vloerbedekking e.d.
zullen aangepast worden, en als alles is gerealiseerd, wordt het kerkgebouw multi functioneler, hetgeen uiteindelijk weer ten goede komt aan
ons allemaal.
Met vriendelijke groet,
het bestuur
Eendracht - febr. 2006
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NPB afd. Varsseveld
Secretariaat: W. Nijhof-Groen
Idinkweg 2b
7065 AH Sinderen
tel: 0315241206
Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op

donderdag 2 maart 2006
in de grote zaal van de Eendracht.
Aanvang 19.30 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Goedkeuren en vaststellen notulen 23 februari 2005
Jaarverslag 2005
Jaarverslagen commissies en clubs 2005
Financieel jaarverslag 2005
Controle kascommissie door de heren J. Broens en B. Wennink
Goedkeuren en vaststellen financieel jaarverslag 2005
Contributie
Voorleggen begroting 2006
Bestuursverkiezing:
Statutair aftredend en niet herkiesbaar Hr. H.C. van Duijn
Statutair aftredend en niet herkiesbaar Hr. G.J. Hengeveld
Statutair aftredend en niet herkiesbaar Mw. D. Kleinnibbelink-ter Maat
Het bestuur stelt voor de heer J.B. Bussink te benoemen als bestuurslid
Tegenkandidaten kunnen zich 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.

Het bestuur.
Een week voor de vergadering liggen de financiële stukken ter inzage bij de
heer G. Hengeveld, graag voor bezoek een afspraak maken, tel: 0315-242136
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60+CLUB
Verslag 60+Club 10 januari 2006
Ongeveer 30 bezoekers troffen elkaar op deze nieuwjaarsvisite. Janny
heette allen weer hartelijk welkom en sloot haar openingswoord af met
een prachtig gedicht.
De warme wafels door Janny en Willie gebakken vonden gretig aftrek
bij de gasten en zoals het op een echte visite ook hoort, werd er gezellig
door elkaar "gekakeld".
Als tussendoortje waren twee heren van de
Varsseveldse Midwinterhoorngroep, t.w. Pieter
Piest en Han ten Brinke, uitgenodigd om ons
iets te laten horen en zien over dit eeuwenoude
gebruik. Omdat er volgens traditie na 6 januari
(Driekoningen) buiten niet meer geblazen mag
worden, gaven de heren binnen een demonstratie, gevolgd door een heldere uitleg van deze al
eeuwenoude traditie door Pieter. In de prehistorie klonken deze klanken namelijk al over een
groot deel van noordwest Europa. Deze klaagzang komt voort uit een houten hoorn, bestaande uit twee tegen elkaar geklemde helften, bijeengehouden door strak
aangetrokken dunne takken of biezen. Een Germaanse stam blies deze
hoorn altijd tijdens de laagste zonnestand.
Een gebruik echter dat de Saksen hadden overgenomen van eerdere bewoners van ons deel van het Europese continent, namelijk de Kelten.
Dit alles is geschiedkundig vastgelegd door Tacitus, een Romeinse
schrijver (ca 60 jaar na Chr.). Een verklaring voor de reden van het blazen, juist tijdens de laagste stand van de zon, kon Tacitus niet geven.
Hij sprak de taal der Saksen niet en de Kelten waren al meer dan 100
jaar vertrokken uit dit gebied. Was het om de zon hoger aan de hemel te
krijgen? Of moesten de boze geesten van de in het najaar ingezaaide
velden verjaagd worden? Na de grote Volksverhuizing en het in elkaar
storten van het Romeinse Rijk rond het jaar 400, breidde zich langzaam
het Christelijke geloof uit over Europa. Ook de heidense stammen uit de
regio werden door vertegenwoordigers van de kerken benaderd. Het geEendracht - febr. 2006
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loof in mythen stierf hierdoor uit. Het gebruik van de
“Mirreweenterhoorn” bleef echter nu met een duidelijke functie bestaan
en wel de aankondiging van het Kerstkind, de geboorte van Christus die
vrede zal brengen op aarde. De “Mirreweenterhoorn” is tegenwoordig
beter te hanteren dan vroeger. De in water opgezwollen hoorn is vrij
zwaar. De hoorn werd tijdens het blazen op de rand van
een put geplaatst, simpelweg om hem niet te hoeven
tillen. (Dit heeft dus niets te maken met de klank). Tegenwoordig zijn de uitgeholde helften met lijm verenigd en de zgn. droge hoorn is aanzienlijk lichter van
gewicht. De geblazen melodie is per groep anders. De
volgorde van de tonen is nooit op papier gezet.
De basis van de midwinterhoorn bestaat uit een mooi stammetje (berk,
els of wilg). Volgens traditie begint het blazen buiten op de 1e
advent en daarna is het nog toegestaan buiten te blazen tot 6
januari (Driekoningen). Daarna
wordt de midwinterhoorn weer
opgeborgen tot het volgend seizoen. De beide heren hadden verder op
een tafel nog een fotosessie en divers gereedschap uitgestald zodat men
een beeld kreeg hoe zo'n midwinterhoorn werd gemaakt. De uiteenzetting werd met grote belangstelling gevolgd en gaf aan deze middag een
heel bijzonder tintje.
Bij een nieuwjaarsvisite hoort natuurlijk ook een "nieuwjaarsborrel",
welke de aanwezigen zich goed lieten smaken. Aan het eind van deze
bijzonder gezellige en geslaagde middag bedankte Janny de beide heren
voor hun optreden en bood hen een echte Achterhoekse droge metworst
aan.
Bijeenkomst 14 februari
Van harte nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van de 60+Club op
dinsdag 14 februari. De heer Lubbers uit Varsseveld komt dan iets vertellen over het nieuwe Zorgcentrum "Den Es". De bewoners die mo12
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menteel nog in Ulft gestationeerd zijn, verhuizen binnenkort weer naar
Varsseveld, en de heer Lubbers kan ons zeker veel vertellen over het
nieuwe gebouw en de laatste actuele stand van zaken. Wij hopen dat we
ook deze middag weer velen van u mogen begroeten. Zoals gewoonlijk beginnen we om 14.30 uur en staat de koffie/thee dan weer voor u
klaar.
AGENDA 60+CLUB
14 maart De heer Stortelder uit Zieuwent met als onderwerp
"kerkepaden".
11 april De heer Jan Kuiperij uit Doetinchem met als
onderwerp "Erwtjes brengen geluk".
9 mei ?

DE VROUWENCLUB
De vrouwenclub komt deze maand bijeen op:
donderdag 9 februari; half acht (uitstapje)
donderdag 23 februari (verrassingsavond)

GEMEENTEAVOND OP DINSDAG 14 MAART A.S.
Graag nodigen wij u uit voor onze gemeenteavond in de Eendracht.
Deze zal worden gehouden op dinsdag 14 maart om 20.00 uur.
De toneelgroep uit Halle-Heide zal voor ons een toneelstuk opvoeren .
Het is een grappig en vrolijk stuk.
Het heet:
STOET EN BROOD
Een blijspel in drie bedrijven
Auteur Herman van der A.
Het gaat over het wel en wee van twee
bakkersfamilies, die aan het eind van het toneelstuk meer
met elkaar gemeen hebben dan ze zelf ooit voor mogelijk hadden gehouden.
Dus kom allemaal kijken en geniet met ons mee !!
Eendracht - febr. 2006
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LEZINGEN PROGRAMMA NPB VARSSEVELD
HERFST/WINTER 2005/2006

Wat gaat er in pubers om?
Lezing door de heer Bart van Campen , gehouden op donderdag 19 januari in de Eeendracht
De heer van Campen is orthopedagoog en werkzaam bij IJsselgroep
(voorheen Iselinge).
Kinderen leren wat ze leven
Als een kind steeds de les wordt gelezen, wordt het een criticaster.
Als een kind dikwijls wordt afgetroefd, wordt het een vechthaan.
Als een kind bij herhaling in de hoek wordt gezet, krijgt het een schuldcomplex.
Als een kind wordt aanvaard, leert het anderen te aanvaarden.
Als een kind wordt aangespoord, leert het creatief te zijn.
Als een kind wordt gewaardeerd, leert het anderen te waarderen.
Als een kind recht mag ervaren, leert het rechtvaardig te zijn.
Als een kind in zekerheid mag leven, leert het vertrouwen te hebben.
Als een kind nu en dan wordt geprezen, zal het in zijn eigen mogelijkheden geloven.
ls een kind in liefde en vriendschap mag leven, zal het leren in de wereld veel liefde te ontdekken.
Korte ontwikkelingspsychologie
Babyfase: veiligheid-liefde-voeding-vertrouwen (als een baby alleen
voeding krijgt gaat het dood)
Peuterfase: ontdekken-zelf doen-ik ben iemand-grenzen leren.
Kleuterfase: samen spelen/doen.
Schoolkind tot +/- 8-9 jaar: ik ben wat ik maak-leuk gezelligheid.
Prepubertijd en dan de Pubertijd.
Pubers voelen zich vaak alleen. Ze zijn kwetsbaar.(Die enorme pukkel).Pubers zijn erg onzeker; ze zitten in een identiteitscrisis: ze hebben
de groep nodig.(Als het een slechte groep is heb je als puber en ouder
pech!) Pubers hebben hun ouders erg nodig; ze zetten zich af tegen hun
ouders maar de onderliggende vraag is: hou je van mij?
14
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Probeer als ouder contact te houden met je kind. Hoe? Probeer zo weinig mogelijk te oordelen; vraag wel of ze zich er goed bij voelen. Gebruik humor. Maak duidelijk wat je vind/wilt en wees niet bang voor
een conflict.(Grenzen stellen.)
Wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op houen van
Wie dan wel?
Als wij niet meer proberen
Om van fouten wat te leren
Als wij 't getij niet keren
Wie dan wel?
Als wij niet meer zeggen hoe het moet
Wie dan wel?
Als wij niet meer weten wat er toe doet
Wie dan wel?
Als wij er niet in slagen
De ideeën aan te dragen
Voor een kans op betere dagen
Wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij er niet mee komen met een plan
Wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen
Dat de toekomst is geborgen
Voor de kinderen van morgen
Wie dan wel?
Als wij onszelf niet dwingen
Een gat in de lucht te zingen
Waar zij in kunnen springen
Wie dan wel?
(Tekst van Paul van Vliet)
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LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2005/2006
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.
Indien vermeld: Kerkzaal”: Doetinchemseweg 5 Varsseveld
Donderdag 9 februari 2006: “Wat niet in de bijbel mocht”
door Ds M. Rougoor.
Woensdag 22 maart 2006: “Aandacht in de literatuur en de muziek
voor het lijden van Christus”
door Roel Lubbers.
Op één van de zondagen van maart zal i.p.v. een gewone kerkdienst,
onze organist de heer Bert Vinke een orgelrecital geven met werken

DEEL 2:

WILDERS OF MAKKER
DISCUSSIËREN OP HOOG NIVEAU
De kwaliteit van een discussie-avond zit niet in het aantal bezoekers,
maar in de mate waarin de aanwezigen hun stem laten horen (en gehoord worden). De tweede avond van Café Cult stond in dat opzicht op
een hoog niveau. Er werden 27 januari jl. bij De Ploeg breed en bewogen standpunten uitgewisseld en tot laat in de avond. Alle aspecten van
de multiculturele samenleving passeerden de stamtafel van Café Cult.
De kwestie ‘wilders of makker’ heeft vele gezichten. Ze blijkt soms
dicht bij huis te liggen: hoe gaan we om met familie, buren en/of andersdenkenden?
16
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Tolerantie is ook in ons eigen kleine wereldje vaak ver te zoeken. Waar
komt het verschijnsel toch vandaan dat iedereen een zondebok zoekt?
Zit dat gewoon standaard in de mens of wakkert de toonzetting in sommige kranten misschien angstgevoelens aan?
En wat te denken van de uitspraken van sommige politici?
Hoe ervaart een Turkse moslima met hoofddoek, die haar hele leven al
in Nederland woont, onze maatschappij? Deze Silvoldse, die werkt voor
de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), wist als
‘ervaringsdeskundige’ menig idee bij te schaven en soms op een ander
spoor te zetten. Regels zijn belangrijk, maar ook de eigen intuïtie.
Denken we wel voldoende vanuit onszelf of laten we ons meevoeren
met ‘eenvoudige waarheden’? De rol van het individu versus de groep.
Het einde van avond in ‘de bieb’ kenmerkte zich door een verrassende
openheid. Deze kwetsbare opstelling sloeg tussen sommige aanwezigen
letterlijk bruggen.
Café Cult kaart op 31 maart, op haar laatste avond van het seizoen
‘05/06, het onderwerp ‘humor’ aan.
Komt u ook (weer)?
De groeten van Huberte, Marjan, Bert en Henk

WILDERS OF MAKKER
wilders of makker
hard of tolerant
gekleurd, getint, blank
buiten- of binnenland
met of zonder grenzen
het simpele feit
dat we allemaal ergens
anders geboren zijn
maakt niet minder of beter
hooguit anders
Eendracht - febr. 2006
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we willen
in onze cultuur
geen grenzen
maar zien ze wel
voor medemensen
de Nederlander die elders
zoekt onderneemt
een allochtoon die zoekt
vlucht economisch
we gunnen geen kans op beter
welvaart delen
of eigen volk eerst
wat verliezen we
als we delen
niets, er is genoeg
de ander als medemens
ongeacht kleur of herkomst
ongeacht ras of geloof
los van zus of zo
los van hindoe of jood
van moslim of christen
hervormd of protestant
vroeger ging het daar over
ook hier in Varsseveld
nu lachen we
zo’n zinloos verschil
dat voor-ouders dat niet zagen
maar lachen onze kinderen
straks over ons
of zit het dieper

18
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confrontatie als strohalm
zoeken buiten onszelf
kortzichtig
de onmacht ons in te leven
in de wereld van een ander
zoeken naar een zondebok
angst voor het eigen hachje
iedere generatie dezelfde fout
we leren niets
in ieder geval weinig
we zoeken een groep
om ons tegen af te zetten
iets wilders, eigen volk eerst
of rentmeesterschap
heb uw naaste lief gelijk uzelve
winnen kan ook geestelijk
gelijkheid als beginsel
zoals de waard is ...
verharding geeft agressie
tolerantie verbroedert
mild is anders dan zwak
mild kan duidelijk
met een open blik
een open oor
een open hart
duidelijk tolerant
of begripvol radicaal
mak als een wolf
of wild als een schaap
de waarheid is divers
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we reizen werelds
maar verketteren allochtonen
als ze bij ons willen wonen
we versimpelen de buitenlander
om de binnenwereld schoon te praten
allochtoon is enkel
uit een ander land
niet eng of extreem
niet meer of minder
vooral een medemens
mak is niet wild
vooral handelbaar
bereid tot nuance en omgang
met de medemens
met een ieder
HB, januari 2006

33E JONGERENUITWISSELING 2006
Met Hollingstedt hebben we afgesproken dat we van 9 juli t/m 13 juli
willen komen.
De uitwisseling is bedoeld voor jongeren vanaf 11 jaar t/m 15 jaar.
Jullie kunnen je aanmelden bij een van de onderstaande telefoonnummers.
Dorjan Gesink tel. 244358
Rudy Wolsink tel. 298718
Fam. Tannemaat tel. 242807
Tonnie Kraan tel. 241401

20

Eendracht - febr. 2006

AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD
doodstraf Iraanse Leyla nietig verklaard!
Eind december 2004 voerde Amnesty International actie voor Leyla
Mafi, die ter dood was veroordeeld omdat ze in een bordeel gewerkt
zou hebben, sex zou hebben gehad met bloedverwanten en zijn bevallen
van een onwettig kind. Volgens diverse onderzoeken heeft Leyla de
geestelijke vermogens van een kind van acht. Als kind werd ze gedwongen tot prostitutie en werd ze verkracht. Er zal nu een nieuw onderzoek
worden gedaan naar haar geestelijke vermogens.
Amnesty blijft zich voor Leyla inzetten!
In februari kan geschreven worden voor twee “verdwenen” Russische
broers. Gevraagd wordt om bekendmaking van hun verblijfplaats en
voor vrijlating.
De tweede brief gaat naar Libië. Daar zitten twee mensen gevangen
voor het uiten van hun mening, zonder eerlijk proces. Gevraagd wordt
om vrijlating.
In de derde brief wordt gevraagd om vrijlating van een Cambodjaans
parlementslid (oppositie) die tot zeven jaar is veroordeeld zonder eerlijk
proces.
Inlichtingen over brieven schrijven via telefoon: 617393 of 243077.

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
Eendracht - febr. 2006
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De vrome kudde
DUISTERE GEEST
De avond valt.
Een 'zwaantje' sommeert een automobilist naar een parkeerplaats langs
de snelweg. De verontruste chauffeur opent zijn raampje, klaar voor het
verdict. De verkeersagent blaft:
- Rijden zonder achterlicht, mijnheer, dat kan niet door de beugel.
- Verschrikkelijk! En ik die alles zo goed had nagekeken vóór mijn vertrek...
- Is dat zo? Dan houd ik het bij een waarschuwing. Laat uw wagen
wegslepen, de lichten herstellen en bied u zich dan bij de politie aan
ter keuring. En wees blij dat ik u niet op de bon slinger.
De man barst in tranen uit en kermt bitter. Waarop de agent:
- Heeft u me dan niet begrepen? U krijgt geen bekeuring, slechts een
waarschuwing.
- U begrijpt het niet, agent. Ik vraag me af wat er is gebeurd met de caravan die ik vanochtend trok...
MONASTIEKE WIJSHEID
Een klooster ligt schier onbereikbaar op een bergtop. De enige toegangsweg is via de mand die de gastenpaters opheisen.
Almaar meer bezoekers willen echter op grote 'geestelijke hoogte' vertoeven, en de gastenpaters kreunen.
Op een dag wordt een zichtbaar bange toerist opgehesen. De man staart
naar het touw en lijkt almaar meer rafels te ontdekken.
Met bevende stem vraagt hij de pater die samen met hem 'hemelwaarts'
wordt gehesen, hoe vaak het touw wordt vervangen.
De pater onderbreekt verstoord zijn gebed en mompelt:
- Zodra het nodig is.
- Wanneer weetje dat het nodig is?
- Telkens wanneer het knapt
22
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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
Secretariaat:
N.P.B. Varsseveld, Mw. 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:
B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85
Verenigingszaal:
“De Eendracht”, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
Penningmeester/administrateur:
Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.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: Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18
60+ Club:
Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl
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:
Mw. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. W.J. Runneboom,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.E. Sturris-Heijink.
Kopij adressen en redactie:
Jan Meerdink (zie Verzorging “Eendracht”), ds. A.M.J. Meijer (zie Voorganger),
H. 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:
Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
Autodienst:
zie: Secretariaat
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Februari 2006
Zondag
5 februari

9.45 uur, dienst onder verantwoordelijkheid van de
NPB, in het tijdelijk onderkomen van ‘den Es’ te
Ulft. Ds A.M.J. Meijer,
thema: ‘De wijsheid van kinderen’, bij Psalm 8:2
Wie niet over eigen vervoer beschikt en toch deze dienst
wil bijwonen gelieve contact op te nemen met mevr. W.
Nijhof-Groen, tel.: 241206

Zondag
12 februari

10.00 uur Ds A.M.J. Meijer,
thema: ‘Geluk kent geen tijd’, bij Marcus 9:1

Zondag
19 februari

10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer,
thema: ‘Beslissende ontmoetingen’, bij Exodus 3:114.
Na afloop van deze dienst staat de koffie klaar.
Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht

Zondag
26 februari

10.00 uur: Mw A. Niks-van Oosten ,
thema: ‘Gebonden en toch vrij’, bij Matth. 15: 1-6.

Zondag
5 maart

geen dienst.
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