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LANGS DE SNELWEG
Op dit ogenblik prijken langs de
snelweg tussen Varsseveld en
Doetinchem en langs de Twenteroute een groot aantal borden met
ludieke teksten tegen de komst van
‘de Noordtak’ door onze regio. Of
de beleidsmakers in Den Haag zich
daaraan veel gelegen laten liggen is
de vraag, maar het is in ieder geval
een goede vorm om je ongenoegen
over dit, ook mijns inziens, weinig
zinvolle mega-project, kenbaar te
maken.
We leven in een tijd waarin het zogenaamde ‘algemeen belang’
politiek zwaarder weegt dan het individueel belang en dan is het
vechten tegen de bierkaai, ondanks dat nog nooit een politicus of
politica mij duidelijk heeft kunnen maken wat hij of zij nu precies
onder ‘algemeen belang’ verstaat. Daarom blijft dit begrip voor
mij een van de meest griezelige stoplappen van ons bestuurlijk en
politiek bestel. Want hoeveel persoonlijk menselijk geluk, hoeveel
natuur en hoeveel individueel belang mag er worden opgeofferd
ten
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woord niet op geven. Maar het is mij wel duidelijk dat de waan
van de dag en het lawaai of de macht van bepaalde pressiegroepen
in sterke mate bepalend zijn voor wat op een gegeven ogenblik
onder ‘algemeen belang’ wordt verstaan. Op deze wijze vertoont
dit begrip veel overeenkomst met het z.g. ‘Gesundes
Volksempfinden’, waar we nu niet direct zulke prettige herinneringen aan over hebben gehouden. De grootste voorzichtigheid is dus
geboden wanneer men zich beroept op het z.g. ‘algemeen belang’.
Daarom ook bekruipen mij altijd gemengde gevoelens wanneer ik
protestborden zie tegen bepaalde projecten die het stempel dragen
van ‘algemeen belang’. Want het is een nóg moeilijker gevecht
dan dat van St. Joris tegen de draak met de zeven vuurspuwende
koppen in die duistere grot. Die draak in die grot was tenminste
bekend. Een onzichtbare en ongrijpbare (anonieme) draak is nog
veel moeilijker te verslaan!
Gelukkig bevinden zich langs de snelweg ook wel eens creatieve
uitingen van een andere aard. Op een viaduct in de Betuwe las ik
enige tijd geleden: ‘Yvonne, ik hou van jou: Peter’. Daarbij veronderstel ik dan dat die Yvonne
dagelijks voor haar werk dat
viaduct voorbij rijdt en dan de
liefdesverklaring van Peter te
zien krijgt. In zo’n geval zou
het best wel eens kunnen zijn
dat Peters openbare hartenkreet
toch nog eens een gunstige afloop kent. Je kunt erom lachen,
maar zo’n graffito zegt eigenlijk meer dan we vermoeden,
namelijk dat mensen niets anders willen dan van iemand te
mogen houden. Vroeger kerfde
men ook wel een hartje met
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twee namen in de bast van een boom: de liefde groeide met de
schors mee, jarenlang. Dat gebeurde in de stilte van het duistere
bos, alleen de vogels wisten ervan. Tegenwoordig treffen we iets
dergelijks aan boven een lawaaierige snelweg.
Ook in allerlei binnenlandse en buitenlandse praatshows verklaren
soms mensen op een heel publieke wijze hun liefde. Normaliter
verwacht je dat zoiets gefluisterd wordt en niet met een camera of
een microfoon erbij. Het lijkt wel of sommige mensen een anoniem publiek nodig hebben om hun intiemste verlangen naar één
iemand uit te spreken. De schaamte, de angst en het gebrek aan
woorden zijn misschien zo groot geworden dat het rechtstreeks
zeggen in de ogen van de beminde vervangen dient te worden
door de bemiddeling van een toekijkend publiek. Zoiets, denk ik,
moet het zijn, dat mensen tot een dergelijke vertoning drijft. Veel
mensen zijn bang dat hun liefde niet duurzaam beantwoord zou
worden, dat ze het willen bezweren door het publiekelijk uit te
schreeuwen. Ze zien zoveel gebroken harten. En toch, de grote
droom van ieder mens blijft duurzame liefde en geborgenheid bij
één mens waarmee men de diepste gevoelens van het leven kan
delen. Dat blijkt uit alle onderzoeken. Onze platvloerse consumptiemaatschappij brengt hierbij echter menigeen op het verkeerde
spoor. Te vaak wordt gedacht dat dit ideaal onmiddellijk verkrijgbaar is of zelfs afdwingbaar. Zoals blijkbaar ieder verlangen
tegenwoordig schijnbaar met geld bevredigd kan worden. Niets is
echter minder waar. Liefde ontluikt in de stilte van het hart en
moet daar gekoesterd blijven worden als een tere en zeldzame plant, door dagelijkse aandacht, opoffering, inleving en verbeeldingskracht. Dat is een stille onvergankelijke waarheid en die zou eigenlijk eens op de borden en de viaducten langs de snelweg geschreven moeten staan.
A.M.J. Meijer.
BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken
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In memoriam Bernard Wisselink.
Op Vrijdag 4 juni ‘s middags om half vier trof mevrouw Wisselink
haar man dood aan in hun tuin. Al was hij de laatste jaren niet zo
goed in orde, toch was het voor de drie familie’s: Wisselink, Radstake en Klein Hesselink een hele schok. Hij zou op 24 juli 76 jaar
geworden zijn. Hij was een echt buitenmens, tuinierde graag,
kweekte in één jaar 400 soorten fuchsia’s. Voor hij met de VUT
ging, werkte hij met plezier bij de Svedex en toen hij meer vrije
tijd kreeg wilde hij het liefste thuis zorgen voor de aangelopen
hond, vrouw en kinderen en vooral kleinkinderen en een praatje
maken met iedereen die hem op straat ontmoette. De ouders Wisselink hadden beiden hun eerste echtgenoten verloren. En toen ze
meer dan 25 jaar geleden trouwden maakten ze de afspraak alles
te doen om de familiebanden goed te houden. Ze zijn daarin geslaagd. Vader Bernard is in stilte in Zelhem bij zijn eerste vrouw
begraven en daarna heeft er een indrukwekkende dienst plaatsgevonden in onze kerk. We konden luisteren naar Edith Piaf’s “Non,
je ne regrette rien”, want dat thema liep als een rode draad door
zijn leven. Bij alle tegenslagen en verdriet was er de zekerheid dat
in zijn leven het goede overheerste. We weten hem veilig bij God
geborgen en wensen de familie sterkte bij het gemis van deze trotse opa, trouwe vader, goede echtgenoot.
Ds. N. da Costa.
In memoriam Grada Gerda Seinhorst-Wensink
Grada Gerda Seinhorst-Wensink werd geboren op 12 maart 1916
en overleed in de Bettekamp op 24 juni. Ze was haar hele leven
een flinke boerin geweest die nooit klaagde, gastvrij was voor bezoek, liefdevol voor haar twee kinderen en een vrolijke oma voor
haar kleindochters. Als ze niet buiten bezig was, dan borduurde ze
binnenshuis. Op haar is de lof aan de sterke vrouw: Spreuken 22
zeker van toepassing en dat heb ik bij haar crematieplechtigheid
voorgelezen. Zij en haar man verkochten hun boerderij in 1988
4

Eendracht - juli/augustus 1999

maar zolang het ging genoten ze van hun oude dag in Westendorp.
Ze maakten reisjes naar Duitsland en Oostenrijk. Haar gezondheid
liet haar de laatste jaren in de steek. Vroeger verpleegde ze haar
moeder die de zelfde kwalen kreeg. Zij werd geopereerd en van
een by-pass voorzien, maar het afgelopen half jaar mocht niets
meer baten. Ze had trouwens het land aan ziekenhuizen en haar
schoondochter vertelde dat ze trots was op haar donkere haar waar
weinig grijs in zat en zich altijd goed verzorgde en er netjes uitzag. Volgens mij behoort zij tot de generatie van vrouwen die vol
toewijding voor man en kinderen trots zijn op het werk van hun
handen! Haar gezin zal haar missen en de herinnering aan haar
kracht hoog houden.
Ds. N. da Costa.
In memoriam Eduard Veldhorst (Eet)
Op maandag 28 juni 1999 is na een derde herseninfarct Eduard
Veldhorst, geboren in Varsseveld op 22 april 1913 overleden. Hij
is de laatste negen jaar van zijn leven liefdevol verzorgd door zijn
vrouw en in St. Antonia kwam zijn ware aard van flinke doorzetter
boven. Hij slaagde erin zich na zijn tweede infarct met een looprek voort te bewegen. Zijn leven lang hebben zijn vrouw en hij als
kleermakers hard gewerkt in hun winkel waar ze ook stoffen verkochten. Met hun dochter en haar gezin was het contact zeer goed
en gezellig. Menig reisje is er gemaakt naar Bilthoven! En hoe
trots was dit kleine gezin op vader bij het vieren van hun 60-jarig
huwelijk dit voorjaar. Hij was individualist die iedere dag de krant
goed las en ’s avonds een glaasje wijn dronk. Zijn liefde voor de
muziek toonde hij in het spelen van zijn instrument bij Concordiamuziekvereniging. Toen hij voorzitter was van het bestuur sprak
hij zo goed dat zijn zuster mij vertelde: “Hij had wel dominee willen worden!”. hij was het vrijzinnig geloof toegedaan en wilde
graag bij de crematieplechtigheid die heel stijlvol verliep alleen
het Onze vader-gebed als uitdrukking daarvan. Hij is 86 jaar geworden, op waardige wijze gestorven en ik hoop dat mevrouw
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Veldhorst en hun gezin dit gemis goed kunnen dragen en de herinnering aan een bijzonder mens hen helpt hun verdriet te verzachten.
Ds. N. da Costa.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen
maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Hr G.W. Wisselink; Mw W.T.J. Rutgers-Vossers; Hr W. Goossens en Hr F.W. te
Mebel. Thans verblijft nog aldaar Mw D.J. Wolsink-Geesink.
Voorts verblijven voor langere verpleging in St. Antonia Hr G.
Kranen; Hr H.J. Arentsen en Hr H.J. Vriezen. Zij stellen een bezoek van vriend of familielid ten zeerste op prijs!
GEBOREN
Hoera! Luuk heeft een broertje! en hij heet:
Roel
Roel werd geboren op 17 juni 1999 om 06.20
Wij wensen de ouders Albert-Jan en Astrid
Hartemink-Holweg en Luuk (Sperwerhof 4,
7051WT Varsseveld) van harte geluk met
deze tweede zoon.
DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE
MAANDEN
Ingevolge een bestuursbesluit van september 1998 zullen er in de
maanden juli en augustus twee kerkdiensten per maand worden
gehouden. (behoudens verplichtingen in Den Es). Dit besluit is genomen op grond van de ervaring dat het kerkbezoek vooral in het
midden van deze periode zeer gering was. Het is dus zaak om
even goed op het kerkdienst-rooster te kijken wanneer er in de komende maanden diensten zijn. Op de zondagen dat er wél kerkdienst is, hopen wij dan dat het kerkbezoek wat beter zal zijn. Om
dit te stimuleren, heeft het bestuur besloten bij de vier diensten
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steeds na afloop koffie te serveren.
Tijdens de dienst van zondag 11 juli wil ik met u eens nadenken
over de begrippen ‘gevoel’ en ‘geloof’. Zij hebben raakvlakken
maar het is toch goed om beide niet met elkaar te verwarren.
Uw bijzondere aandacht vraag ik voor de dienst van zondag 25 juli waarin zal voorgaan Netty Hengeveld, die momenteel een theologische studie volgt. Haar thema luidt: ‘De creatieve macht van
de menselijke stem’, bij spreuken 18:21
Op zondag 15 augustus is er weer kerkdienst. Met u wil ik dan
even nadenken over ons menselijk ongeduld en hoe moeilijk het
ons valt om standvastig te blijven.
Tijdens de dienst van zondag 29 augustus wil ik met u even stil
staan bij het begrip ‘eerbied’, dit naar aanleiding van de herdenking van de geboortedag van de grote Duitse dichter en denker
Goethe, 28 augustus tweehonderd jaar geleden.
EEN RECTIFICATIE
In het hoofdartikel van de ‘Eendracht’ van juni j.l is een foutje geslopen dat ik toch even wil rechtzetten. Ik sprak daarin over de
oorspronkelijk talen waarin de bijbel geschreven is en vermelde
daarbij ook het ‘Armeens’. Ik begrijp niet hoe ik deze domme fout
heb kunnen maken. Het moet verband houden met de vermoeidheid die mij destijds parten speelde. Maar het moet zijn
‘Aramees’. De taal die ook Jezus sprak en waarvan enkele onvertaalde woorden nog in het Nieuwe Testament voorkomen, en
waarin ook gedeelten van het boek ‘Daniël’ geschreven zijn.
UIT EEN KINDERMOND
VAN DRIEHONDERD JAAR GELEDEN.
In het boek “Lachen in de Gouden Eeuw”, samengesteld door Rudolf Dekker (Wereldbibliotheek) komt de volgende anekdote voor
die aantoont dat geestig commentaar van kinderen op bijbelse verEendracht - juli/augustus 1999
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halen en afbeeldingen van alle tijden is. Een zekere
‘van Overbeke tekende in de zeventiende eeuw in
zijn boek ‘Anecdota’ de volgende opmerking op.
‘Een jongetje ziet in de kerk een schilderij van Mozes hangen waar boven staat: ‘Exodus XX’. Het kereltje merkt daarover op: ‘Exodus maar 20 jaar ouden alrede zulk een lange baard, dat geloof ik mijne
leven niet!’
*Op schilderijen wordt Mozes vaak afgebeeld met de ‘stenen
tafelen’ in zijn hand met daarop de ‘tien geboden’. Deze zijn o.a.
vermeld in het boek Exodus hoofdstuk 20. De schilder van het betreffende schilderij had het zich blijkbaar makkelijk gemaakt en
alleen een verwijzing gegeven naar het betreffende bijbelgedeelte.
DE HOLLINGSTEDTERS KOMEN ER WEER AAN !!!
Inmiddels zijn er een aantal aanmeldingen binnen voor het onderbrengen van onze vrienden uit Hollingstedt, die van 8 tot en
met 12 augustus bij ons te gast zijn. Maar, aangezien wij hebben
vernomen dat er een grote deputatie zal komen, kunnen wij nog
best wat aanmeldingen voor gastgezinnen gebruiken. U kunt zich
hiertoe opgeven bij Janny Nijhof-Weggelaar (242080) Aan deze
uitwisseling zijn kosten verbonden. Zeker nu we een groot aantal
gasten mogen verwachten. We kunnen dus best wat sponsors gebruiken!
Mocht u deze activiteit willen steunen dan staat hiervoor de bankrekening open van het “Ds P.H. van Lent-fonds”: Rabo 36.48.20.167.0. - Warm aanbevolen.
BELANGRIJKE MEDEDELING,
VOOR ECHTPAREN DIE ONVRIJWILLIG, VANWEGE LANGDURIGE
OPNAME IN EEN VERPLEEGINRICHTING, GESCHEIDEN WONEN.
Een van onze leden die goed bekend is met belastingzaken maakte
mij tijdens een huisbezoek attent op een wetsartikel waarin voor
personen die met boven vermeld probleem te maken hebben een
8
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bijzondere belastingaftrek geldt. Hij zei mij daarbij dat deze mogelijkheid niet zo bekend is. Onlangs heeft hij mij hierover nog
een korte duidelijk toelichting doen toekomen. Iedereen die met
dit probleem wordt geconfronteerd of in het recente verleden hiermee geconfronteerd is geweest is uitgenodigd contact met mij op
te nemen. Per kerende post zal ik u dan een kopie van deze toelichting toesturen.
TENSLOTTE
Mw Ds Nathalie Da Costa ben ik bijzonder dankbaar dat zij gedurende mijn afwezigheid de afdeling op zo’n voortreffelijke wijze
gediend heeft.
We hebben de afgelopen weken in Frankrijk het weer naar ons zin
gehad. Wij mochten veel leuke en interessante ontmoetingen hebben. Natuurlijk is het ook weer fijn om thuis te komen en iedereen
weer te zien. Er komt gelijk weer veel op je af wat aandacht
vraagt. Het is me nu alweer duidelijke dat er een drukke tijd voor
de boeg ligt. Er valt weer veel voor te bereiden. Vol goede moed
en met nieuwe energie gaan we er weer tegenaan. Rest mij u een
mooie zomer toe te wensen, met een hartelijke groet,
A.M.J. Meijer.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Het gebeurt ons allemaal wel eens! Er gaat iets mis, je wilt de fout
herstellen en vervolgens gaat er weer het één en ander de mist in.
We zeggen dan “het lijkt wel of de duvel ermee speelt”. Zo verging het ook de uitgave van het juni-nummer van de “groot-letter”
Eendracht. In de eerste instantie was er wat mis met de uitvoering
van het blad. Besloten werd deze “groot-letter” Eendracht opnieuw te laten drukken en vervolgens te verzenden. Helaas ging er
ook toen weer iets mis. Sommige abonnees ontvingen het blad helemaal niet en anderen moesten “strafport”betalen. Wij bieden u
hiervoor onze welgemeende excuses aan en zullen proberen voor
de toekomst deze fouten tot een minimum te beperken. Het blijkt
Eendracht - juli/augustus 1999

9

overigens dat de uitgave van de
Eendracht in “groot-letter”uitvoering in een behoefte voorziet gezien de groeiende belangstelling hiervoor. Dit is voor ons
dan ook een reden om op de ingeslagen weg voort te gaan ondanks het feit dat we zo nu en dan wel eens een steekje laten vallen. We hopen dat u ons deze missers zult vergeven en uw Eendracht met veel plezier en belangstelling zult blijven lezen.
Het bestuur.
KRONIEK VAN DE PASTORIE
Tijdens de voorlaatste stop op onze twee-jaarlijkse tocht naar Hollingstedt in Noord-Duitsland kwam vorig jaar Jeannette Gussinklo, die al eerder mee was geweest, met de opmerking: “Het valt
me op dat dit keer de rit voor mijn gevoel veel korter duurt dan de
eerste keer, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.” “Ja”,
antwoordde ik, “zo vergaat het mij ook, en waarschijnlijk iedereen, die een traject meerdere malen
aflegt.” en gelijk van de gelegenheid gebruikmakende een beetje
pastoraal bezig te zijn, vervolgde ik
met: “Deze constatering is de moeite waard om verder over na te denken. Dit is namelijk een mooi filosofisch onderwerp. Hoe zou het komen dat iets een tweede keer minder lang schijnt te duren. Daar zitten interessante gedachten in”. Jeannette beloofde daar eens over
te piekeren en mij haar gedachtespinsels te vertellen. Een honderd
kilometer verder hadden we onze laatste stop en samen met Ellen
Kraan zat ze in het zonnetje op de trap voor de Raststätte. Terwijl
ik voorbij liep, kwam ze weer op haar ervaring terug. “Ik heb er
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eens over nagedacht, zei ze, “en ik denk dat
dit komt, omdat de eerste keer alles nieuw is,
je niets herkent en vooral omdat je de eerste
maal nog een bepaald verlangen hebt. Dan
duurt de tijd langer.” Waarop ik zei “Ik geloof
dat je de spijker op zijn kop slaat. Je hebt een
voortreffelijk stukje filosofie geleverd in het
afgelopen uur. Fijn om dat te horen.” Terwijl
ik naar de auto liep om de tocht te vervolgen,
moest ik even weer denken aan wat ze tijdens
de eerste stop, het verband herinner ik mij niet meer, tegen me had
gezegd: “Ik word beslist miljonair”. En ik dacht “als je dat wilt
worden, kun je maar beter niet meer filosoferen.”
A.M.J. Meijer.
EEN SNUFJE REMONSTRANTICA
Paludanus en zijn huis
Laten we ons, opnieuw begeleid door Ds. Haentjens, nog eens bezig houden met Godefridus Paludanus uit Friederichstadt. Waar
kwam hij eigenlijk vandaan en waar was hij predikant geweest
totdat ook voor hem “Dordt” het grote keerpunt in zijn leven
werd? Zestien jaar lang had hij in Grave gestaan, totdat in 1618 de
moeilijkheden ook voor hem begonnen en die van Grave bij Maurits (Heer van Grave) geklaagd hadden, dat zij door de predikatiën
van hun beide (remonstrants-gezinde) stadpredikanten Hollingerus
en Paludanus niet werden “gecontenteerd, geleerd noch getroost”
en dat zij genoodzaakt waren in Overasselt te kerke gaan.
Maurits vermaant beiden bij de Gereformeerde religie te blijven
en dreigt met afzetting en het zenden van de hevig contraremonstrantse predikant Quevellerius uit het land van Kuyk. Gerard Brand besteedt hier veel aandacht aan en vertelt ook, dat in de
tijd, dat Hollingerus als geciteerde in Dordrecht was, Paludanus
zijn ochtendbeurten aan genoemde Quevellerius moest afstaan.
Paludanus vertrekt. Waarheen? Onbekend, maar de laatste maanEendracht - juli/augustus 1999
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den van 1621 (en dat is dus enkele jaren later) bedient hij Delft.
Dan neemt hij de wijk naar Friedrichstadt. En als reeds gezegd:
hij was er niet de enige remonstrantse predikant! Daar waren ook
Engelrave (Boskoop), Remaut (Zaltbommel), Tijkmaker
(Nieuwpoort), Tombergen en C. Geesteranus (beide Gouda), Grevinkhoven (Rotterdam), Oudart (Capelle N.B.), Selcart
(Abbenbroek) en Grevius (Heusden). Maar wie zou de vaste predikant van de gemeente moeten worden? Zonder enige twijfel:
Grevinkhoven. Alle anderen zullen op een andere manier in hun
levensonderhoud moeten voorzien. Selcart wordt apotheker, Engelrave ontvangt van de hertog een consent om als notaris op te
treden en Paludanus – die wél diaken wordt – zal het evenals
Geesteranus proberen met de verkoop van wijn en victualiën. Zij
blijven bijna allen aan de predikdienst deelnemen. Tideman
merkt op, dat daarbij enkelen waren, bij wie “de gemeente met
minst verloor”. Van Remault wordt verteld, dat hij vermaand
wordt vanwege “de precipitantie van sijne sprake”. Wanneer in
1627 Grevinkhoven naar Rotterdam terugkeert, schrijven Wittenbogaert en Episcopius “doch niet in qualiteijt van Directoren”
eindelijk aan de magistraat hun advies met betrekking tot de aanstelling van een vaste predikant. Eerste op de lijst is Paludanus.
Mocht deze echter “om sijner swakheijt of op particuliere ongelegenheijt schroomen soo een last aen te nemen”, dan zou men
Selcart willen voorstellen. Daar Paludanus weigerde, werd het
Selcart, maar deze overlijdt reeds in 1630. Het is Paludanus, die
ondanks zijn zwakheid, de gemeente een jaar lang bedient. Dan
verkrijgt hij “ontslaginge van sijn dienst”, van afzetting is geen
sprake. Gerard Brandt vermeldt wel, dat hij wordt opgevolgd
door Corn. Geesteranus, maar spreekt niet van de tijdelijkheid
van het dienstverband. En zeker niet van ketterij. Daarna leidt
Paludanus het leven van een zakenman en gezien het naar hem
genoemde huis met zijn vijf verdiepingen en de ruime stapelplaats achter de fraai bewerkte voordeur alsook het huismerk met
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wijnkuip en druiven in de gevel, is
hem dat zeker gelukt. Paludanus
overleed in 1645. Het huis staat er
nog: Prinzenstrasse 28.
Ds. G. Bloemendaal.
UITNODIGING BUITENDAG
ZELHEM
Beste mensen,
Wij hebben het genoegen u uit te
nodigen voor de Buitendag in
Zelhem op Zondag 12 september
1999. De dag begint met de ontvangst tussen 10.00 uur en 10.30
uur in het NPB-gebouw, Pierson- Paludanushuis in Friedrichstadt
straat 4 te Zelhem (tel. 0314-625022). De dag wordt afgesloten
om ongeveer 16.00 uur.
‘s Morgens zal Mw. dr. Mariët van Zanten-van Hattum, psycholoog, een lezing geven, getiteld: “Het zal je maar overkomen: je
wint de zeven miljoen”. Na de lunch is er gelegenheid het werk
van de kunstenares Barbera de Reus te bekijken in de Lambertkerk en in de galerie in de Openbare Bibliotheek. Verder zal het
Dameskoor Kunstgenot ‘s middags in zaal de Ploeg enige liederen
ten gehore brengen en wordt de dag afgesloten met samenzang.
De kosten voor deze dag bedragen f 25,- p.p. Opgave graag voor
31 augustus 1999 bij Mw. J. ten Brinke-Vrieze, tel. 242368.
Wij hopen u op de Buitendag te mogen begroeten.
Vriendelijke groeten namens het bestuur en commissie Buitendag,
Dity Wigger, secr.
Lydie van der Drift.
Eendracht - juli/augustus 1999
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CADEAUS WAAR U EER MEE BEHAALT
Het boek over 125 jaar vrijzinnig geloofsleven in Varsseveld en het theelepeltje met
een afbeelding van ons kerkje.
Boek:
f 29,50
Lepeltje: f 12,50
De baten van de verkoop komen ten goede
aan het jubileumfonds van onze kerk. Boek
en lepeltje zijn verkrijgbaar bij Mw. Dinie
ten Brinke-Rougoor, Kon. Julianalaan
7, 7051 AL Varsseveld,  (0315) 26
22 66 of na afloop van de kerkdienst in de bestuurskamer. U
kunt het boek of lepeltje ook
bestellen door overmaking
van resp. f 29,50 of f 12,50 (of een veelvoud daarvan
indien u meerdere boeken of lepeltjes wenst) op
rek. nr. 36.48.88.199 van de Rabobank te
Varsseveld o.v.v. “Jubileum-fonds 125 jaar
NPB Varsseveld” t.n.v. Hr. B. ten Brinke,
14
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BELANGRIJK OM TE WETEN - COLOFON
Voorganger: Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, 
(0315) 24 20 80, GSM: 06-54 76 03 96, fax: (0315) 24 47 30. Secretariaat: N.P.B.
Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld,  (0315) 24 23 68. Beheer kerk en verenigingszalen: H. en N. Schuurman,
O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld,  (0315) 29 83 81. Verenigingszaal: “de Eendracht” Beatrixstraat 1a,  (0315) 24 45 37. Administrateur: Hr. G.J.
Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg,  (0315) 24 14 08. Gironummer:
N.P.B. Varsseveld 846569. Bankrekeningen: Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg. Vrouwenclubs: Voor I: Mw.
D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10,  (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A.
Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13,  (0315) 61 73 82. Verzorging "Eendracht":
Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,  (0315) 29 85 59 (na
18.00 uur), fax: 001-707 897 84 92, e-mail: digirini@xs4all.nl Verzendklaarmaken: Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, 
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers. Kopij adressen
en redactie: Rinus Luijmes, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. G. ten BrinkeKuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld,  (0315) 24 12 53, Mw. A.
Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld  (0315) 24 14 40, fax:
(0315) 24 26 43 en Mw. W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC, Varsseveld,  (0315) 24 25 37. Leiding zondagschool: Erna Wolsink-Semmelink, 
(0315) 29 87 18 en Engelien Veerbeek-te Vruchte  (0315) 29 86 87. NPB-Koor
secretariaat: Mw. J.G. Boezel-van Dam,  (0315) 24 18 90. Organist: Hr. G.W.
Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten,  (0543) 47 17 04. Autodienst: Mw.
B. Chevalking-Wennink,  (0315) 29 82 23 of Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, 
(0315) 24 14 87. Cassettedienst: Hr. B. Kraan,  (0315) 24 18 85.
Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:
Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap
omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer
van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz.
geloofgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend
ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.

Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.
Naam:_____________________________________________________
Adres:_____________________________________________________
Postcode:____________Woonplaats:____________________________
Telefoon:___________________________________________________
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Zondag
4 juli

Geen dienst.

Vrijdag
9 juli

16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp, ds A.M.J. Meijer.

Zondag
12 juli

10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema "Gevoel of geloof", bij
Matth. 9:19-22. Na afloop van de dienst is er koffie in de
Eendracht.

Zondag
18 juli

Geen dienst.

Zondag
25 juli

10.00 uur: Mej. Netty Hengeveld, thema "De creatieve
macht van de menselijke stem" bij Spreuken 18:21. Na afloop van de dienst is er koffie in de Eendracht.

Zondag
1 augustus

Geen dienst.

Vrijdag
6 augustus

16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp, ds A.M.J. Meijer.

Zondag
8 augustus

Geen dienst.

Zondag
15 augustus

10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema "Geef de moed nooit
op" bij Matth. 16:21-27. Na afloop is er koffie-drinken in
de Eendracht.

Zondag
22 augustus

Geen dienst.

Zondag
29 augustus

10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema "Eerbied", bij 1 Cor.
1:26-27. Na afloop is er koffie in de Eendracht.

Zondag
5 september

Geen dienst.
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