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De vrijzinnige bisschop
Toen het schip van de bisschop voor een dag
aanmeerde op een afgelegen eiland, was hij
vastbesloten de tijd zo nuttig mogelijk te besteden. Hij wandelde langs het strand en trof
drie vissers die hun netten boetten. In pidginEngels verklaarden ze dat zij eeuwen daarvoor waren gekerstend door missionarissen.
‘Wij zijn christenen!’ zeiden ze en wezen vol
trots op elkaar.
De bisschop was onder de indruk.
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Kenden ze het Onze Vader? Ze hadden er nog nooit van gehoord. De
bisschop was ontzet.
‘Wat zeggen jullie dan als jullie bidden?’
‘Wij slaan ogen op naar hemel. Wij bidden: “Wij zijn drie, u
bent drie, ontferm u over ons.”’
De bisschop was geschokt door het primitieve, ronduit ketterse
karakter van hun gebed. Hij besteedde er de hele dag aan om de drie
mannen het Onze Vader te leren. De vissers waren trage leerlingen,
maar ze deden hun uiterste best en voordat de bisschop de volgende
dag weg zeilde, hoorde hij tot zijn voldoening dat ze de hele formule
foutloos opzegden.
Maanden later passeerde het schip van de bisschop toevallig
weer dezelfde eilanden en de bisschop, die over het dek wandelde en
zijn avondgebed uitsprak, herinnerde zich met genoegen de drie mannen op dat afgelegen eiland die nu in staat waren te bidden, dankzij
zijn geduldige inspanning. In gedachten verzonken keek hij toevallig
op en ontwaarde in het westen een lichtvlekje. Het licht naderde het
schip en de bisschop zag met open mond van verbazing drie figuren
over het water lopen. De kapitein liet het schip stoppen en iedereen
hing over de reling om een glimp op te vangen van het schouwspel.
Toen ze binnen gehoorafstand waren, herkende de bisschop zijn
drie vrienden, de vissers. ‘Bisschop!’ riepen ze. ‘Wij horen uw boot
voorbij eiland gaan en komen vlug vlug u ontmoeten.’
‘Wat wensen jullie?’ vroeg de bisschop vol ontzag.
‘Bisschop,’ zeiden ze, ‘ wij zoveel zoveel spijten. Wij vergeten
prachtig gebed. Wij zeggen “Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam
zij geheiligd, uw koninkrijk kome…” dan wij vergeten. Vertelt u ons
gebed alstublieft weer.’
De bisschop voelde zich deemoedig. ‘Ga terug naar jullie huizen
mijn vrienden,’ zei hij, ‘en zeg iedere keer dat jullie bidden: “Wij zijn
drie, u bent drie, ontferm u over ons!”’
Ieder mens heeft in feite, in de basis dezelfde drie levensvragen. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Tijdens
ons leven hebben wij allemaal een zelfde soort opdracht namelijk, om
deze vragen voor onszelf beantwoord te krijgen. Om ons op die weg te
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steunen, zoeken we houvast. Sommige mensen zoeken die steun specifiek bij mensen, anderen voelen zich ook verbonden met een onkenbare werkelijkheid, die zij ‘Vader’ noemen. Wij willen niet alleen zijn en
afgezonderd, wij hunkeren naar gezien te worden, wij verlangen waardering en erkenning. Wij willen ons niet buitengesloten voelen. Wij
willen bij mensen horen en wij willen voelen bij de ‘Vader’ of bij de
kosmos of het universum te horen. En iedereen is op zijn of haar eigen
manier bezig en onderweg om daar uitdrukking en vorm aan te geven.
In wezen is ieder mens, naast verantwoordelijk, vooral ook vrij
om op eigen wijze werk te maken van dat diepe gevoel ergens bij te
horen. In verschillende culturen met even zoveel verschillende mensen
heeft ieder het recht daar een passende manier van uitdrukken bij te
zoeken. Lang hebben christenen gemeend dat alleen de christelijke
manier, de enige ware manier en weg zou zijn. Gelukkig hebben de
christenen daarin ongelijk. Er is namelijk geen enig ware manier. Er
zijn er talloze. God dank!
Het leuke aan menszijn is juist dat ieder kind, iedere man of
vrouw in het leven helemaal zelf mag zoeken, al het goede mag behouden en dus zelf mag vinden. Iedereen mag vanuit vrijheid zelf bepalen
hoe hij ten diepste met het bestaan verbonden is. En ook de gezamenlijke manier van uitdrukking geven aan die verbondenheid, blijkt
steeds weer voor iedere cultuurgebonden groep individueel en uniek te
zijn. Als het maar met hart en ziel gebeurt, dan voldoet eigenlijk alles.
Het verhaal vertelt dat voor een christen, zoals de bisschop, het
Onze Vader vanuit zijn cultuur bij uitstek voldoet. Echter op het moment dat hij dit aan mensen wil leren die daar niet dezelfde liefde voor
voelen en er niet dezelfde beleving bij hebben, blijkt dat die mensen
dit gebed heel gemakkelijk gewoon weer vergeten. Zij hebben hun eigen manier, hun eigen gebed van waaruit zij het wezenlijke beleven.
De bisschop ziet dat tenslotte in. Het is dan ook vanuit dit wijze inzicht dat hij tegen de drie vissers zegt: ‘Ga terug naar jullie huizen
mijn vrienden en zeg iedere keer dat jullie bidden: “Wij zijn drie, u
bent drie, ontferm u over ons!”’
P.Samwel.
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Wij gedenken...
Op 21 juni j.l. overleed in Den Es de heer
Gerhardus Hendrikus Hiddink.
Velen kennen hem als Gerrit anderen als
meester Hiddink.
Gerrit is een man geweest die zich in het bijzonder inzette voor het algemeen maatschappelijke en het gemeenschappelijke belang. In de
Tweede Wereldoorlog al was hij dienstbaar door in een verzetsgroep te
zitten, die o.a. geallieerde vliegers (Britten en Amerikanen) hielp te
ontsnappen. Ook zorgde hij er toen voor dat hoe dan ook, onderduikers te eten kregen. Voor zijn werk destijds heeft hij een Amerikaanse
onderscheiding gekregen.
Gerrit was een Varssevelder in hart en nieren. Hij heeft dan ook veel
voor deze dorpsgemeenschap betekend. Hij zat in meerdere besturen,
leidde jarenlang de openbare school (hij was een voorvechter van het
openbare onderwijs) en hij was zeer actief in de voetballerij, voor de
sportclub Varsseveld.
Gerrit was een pragmatisch mens, dus een mens die van aanpakken
hield en van doen. Filosoferen was niet direct aan hem besteed, wel
om te zorgen dat de belangen van zoveel mogelijk mensen gediend
waren, of dat nu op school was, binnen de NPB of bij de sportclub. Hij
was ook een man die in het leven stond volgens voor hem logische criteria. Hij leefde vanuit goed gemaakte afspraken die er vooral op gericht waren dat mensen elkaar het leven gunnen. Zijn grondhouding,
voor wat betreft normen en waarden, was en is een voorbeeld voor velen.
Gerrit is 92 jaar geworden. In Den Es heeft hij een periode gekend van
goede verzorging, zowel door medewerkers als vrijwilligers. Toen hij
zorg nodig had, was deze er ook voor hem. Misschien is het leven wel
gewoon rechtvaardig, want Gerrit is zo dikwijls goed geweest voor anderen en nu zorgden zoveel mensen goed voor hem.
Ik wens tot slot de directe familie, de kinderen en (achter)
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kleinkinderen veel kracht toe. Eerst was daar in oktober vorig jaar immers het verlies van moeder, nu vraagt ook het verlies van vader om
verwerking. Veel sterkte toegewenst met elkaar!

LOCATIE DINXPERLO
IN MEMORIAM
HENDRIK GERARD (HENK) OTTEN
31 mei jl. overleed op 78-jarige leeftijd, Henk Otten. Henk was al geruime tijd hartpatiënt, maar dat hij zo snel heen zou gaan, dat had
niemand verwacht.
De avond ervoor was het nog zo fijn geweest. Het hele gezin was aanwezig en ze hadden samen in de tuin gezeten, niet wetend dat dit samenzijn eigenlijk een afscheid was.
Henk was een rasechte Dinxperloër, geboren in het huis aan de Terborgseweg, waar hij zijn levenlang is blijven wonen, slechts onderbroken door de militaire dienst en zijn studententijd in Amsterdam.
Hij studeerde enige tijd psychologie, maar studeerde vervolgens af in
de economie. Hij was toen klaar voor de Saba, het bedrijf van zijn vader en diens compagnon. Zijn hele verdere leven heeft Henk zich hiervoor ingezet en wist steeds de goede mensen op de juiste plaats in te
zetten, zodat het bedrijf een begrip werd voor Dinxperlo en ver daar
buiten.
Daarnaast bleef er gelukkig toch ook tijd over voor het gezin. 47 jaar
was hij getrouwd met Riek en zij kregen twee kinderen en drie kleinkinderen. Hij was een fijne vader, lief en aardig en als opa een geweldige speelkameraad.
Hij was een man met een brede belangstelling, of het nu ging om stenen en fossielen zoeken, motorcross, fotograferen of zijn liefde voor
dieren en de natuur, het was hem allemaal erg dierbaar. Op zijn eigen
innemende manier, die nooit dwingend was, wist hij tevens zijn kinderen voor veel van deze zaken te enthousiasmeren.
Hij kon heel beschouwend naar de dingen kijken, nam nooit zomaar
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iets aan en veroordeelde zelden iets. Hij filosofeerde graag over de
dingen en probeerde op deze manier een reden te bedenken, waarom
de dingen waren, zoals ze waren.
Tijdens de afscheidsdienst lazen we Prediker 3, “Alles heeft zijn tijd”.
Henk heeft zijn tijd geleefd op zijn manier. De tijd ging voort in het
huis aan de Terborgseweg, van de wieg tot het graf en elke keer was er
weer een andere levensfase, andere dingen. Voor alles was een tijd en
nu zal er voor Riek, de kinderen en de kleinkinderen weer een nieuwe
tijd zijn.
Wij wensen hen veel sterkte.
Hermien Bleumink
IN MEMORIAM
JOHANNES GERHARDUS (JOHNNY) GEVEN
1 juli jl. overleed, 56 jaar oud, Johnny Geven, zomaar opeens. De dag
ervoor had hij samen met zijn vrouw Lydie en een stel vrienden nog
een rit per motor om het IJsselmeer gemaakt, waar ze erg van genoten.
Toen leek alles nog zo goed en dan opeens dit, het is bijna niet te bevatten.
Voor het huis aan de Polstraat staat een bord in de tuin: ‘Te koop’ staat
erop. Er waren plannen om óm te zien naar een ander huis, een bungalowtje of zo. In elk geval één met maar weinig tuin erbij, want van tuinieren hield Johnny niet zo.
O ja, plannen waren er nog genoeg, maar hoe snel plannen in duigen
kunnen vallen, bewijst deze gebeurtenis maar weer.
Johnny was een fijne vent, aardig en behulpzaam, nooit deed je tevergeefs een beroep op hem. Hij was een goede werker; al bijna 40 jaar
was hij in dienst bij Metaalgaasweverij Dinxperlo (Hallen). Hij was
chef op de filterafdeling en dat werk beviel hem goed. Als jongen al
was hij daar in dienst gekomen en er steeds trouw gebleven.
In 1982 trouwde hij Lydie, zijn grote liefde en samen kregen ze zoon
Roy.
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Johnny was een goede vader voor Roy en boos worden kwam bij hem
eigenlijk niet voor. Samen waren zij grote Ajax-fans en een bezoek aan
een wedstrijd van de Graafschap was ook altijd leuk. Gedrieën beleefden zij fijne vakanties naar Centre Parcs en Mallorca, waar ze genoten
van zon, zee, water en vooral van elkaar.
Johnny was moeder Gevens enige zoon en zij hadden een goede band
met elkaar. Elke zaterdag bezocht hij haar, dat sloeg hij nooit over.
Hun contacten waren diep en intens.
Het was allemaal zo fijn en genoeglijk samen en het is dan ook haast
niet voor te stellen dat hieraan zo plotseling een einde is gekomen. Wat
blijft, zijn de herinneringen en de diepgewortelde liefde in hun harten.
Mogen zij vertrouwen op die liefde, want liefde kent geen begrenzing,
zij is eeuwig en overal.
Hermien Bleumink

ZIEKEN
De heer Schoppers uit Dinxperlo verbleef enige tijd in het ziekenhuis
in Winterswijk. Inmiddels is hij weer thuis en moet daar nu verder aansterken.
Wij wensen hem een goede genezing toe.
Beste mensen,
Ik ben deze zomer twee keer weg en wel op de volgende data:
- 25 juli t/m 10 augustus
- 29 augustus t/m 12 september
Tijdens deze laatste periode zal ik weer een wandeltocht maken in Italië. Dit maal in Cileto, zo’n 100 km verwijderd van Napels. We zullen
12 dagen lopen in bergachtig gebied, dus ik ben nu al bezig met de nodige trainingen. Het wordt vast weer mooi en misschien kan ik u allen
dan weer d.m.v. foto’s mee laten genieten van deze tocht.
Tijdens mijn eerste vakantieperiode zal, zo nodig, voorganger Peter
Samwel uit Varsseveld de taken van mij overnemen.
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Mocht u in de tweede periode een voorganger nodig hebben, neemt u
dan contact op met één van de bestuursleden uit Varsseveld die vermeld staan op de laatste bladzijde van deze Eendracht. Zij zullen dan
contact zoeken met één van de andere NPB-voorgangers uit de regio.
Hermien
Elke dag een uitnodiging
Martinus van de Berg

Elke dag een uitnodiging
om goed te zijn voor jezelf
om jezelf op te bouwen.
Elke dag een uitnodiging
om jezelf te oefenen
in waardering voor dit leven,
in waardering voor je kunnen.
Elke dag een uitnodiging
om jezelf te verwonderen
over zo veel goeds in anderen
over zo veel verlangen naar liefde.
Elke dag is een uitnodiging
om tijd te nemen voor zorg,
om aandachtig te leven.
Elke dag is een uitnodiging
om elkaar te bemoedigen,
om te bouwen aan een wereld van liefde.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Beleidsplan
In beweging blijven is de titel van het beleidsplan 2009-2014. Tijdens
de laatste bestuursvergadering voor de zomervakantie is het plan dat
de ondertitel ‘richtinggevend document’ meekreeg, door de beleidscommissie overhandigd aan het bestuur.
8
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De beleidscommissie bestond uit Hermien Bleumink, Ina ter Maat,
Renate Heinen, Marjan Hengeveld, Peter Samwel, Henk Beunk en
Marchel Chevalking. Zij hebben de afgelopen maanden met een aantal
andere leden van onze geloofsgemeenschap in kleine groepen gebrainstormd. Dat heeft geleid tot het beleidsplan waarover het bestuur zich
de eerstvolgende vergadering buigt en dat in een extra vergadering in
het najaar aan de leden ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Afdeling Aalten.
Op deze extra vergadering wordt de leden ook gevraagd in te stemmen
met de aansluiting van Aalten bij de afdeling Varsseveld e.o. Op verzoek van de afdeling Aalten zijn inmiddels de eerste verkennende gesprekken gevoerd.
De afdeling Aalten heeft nu 48 leden. Er is één maal per veertien dagen op zondag een dienst en de afdeling heeft daarnaast een uitgebreid programma met lezingen en filmavonden.
Er zijn echter geen bestuursleden meer te vinden. Het huidige bestuur,
waarvan de voorzitter al 40 jaar een bestuursfunctie vervult, houdt
1 januari 2010 op te bestaan. Een besluit over samengaan is dus urgent. Als het aan de afdeling Aalten ligt, worden er nog zo lang mogelijk bijeenkomsten gehouden in het gebouw aan de Prinsenstraat, maar
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het gebouw vergt veel onderhoud en moet op termijn worden verkocht.
In overleg met het landelijk bestuur wordt het samengaan van de afdelingen voorbereid. De ledenvergadering van de afdeling Varsseveld
e.o. dient vervolgens een besluit te nemen. Wij houden u op de hoogte.

Toekomst Dinxperlo.
Speciaal voor de leden uit Dinxperlo is er 29 september in het kerkje
aan de Wilhelminastraat een bijeenkomst over de toekomst van Dinxperlo. We kunnen op termijn geen gebruik meer maken van het gebouw, wanneer we moeten vertrekken is nog niet bekend, maar wat
willen de leden dan. Onder leiding van Hermien Bleumink willen we
daarover met de Dinxperlose leden van gedachten wisselen. Aanvang
20.00 uur.

Contributie.
De halfjaarlijkse inning van de contributie heeft als gevolg van de wisselingen in het bestuur wat vertraging opgelopen. Normaal gesproken
zou uw bijdrage in april/mei geïncasseerd worden, dat zal nu in juli
plaatsvinden.

Regiodag en jaarprogramma.
Op zondag 13 september wordt in Eibergen de jaarlijkse regiodag gehouden. Een programma is nog niet bekend, maar noteert u deze dag
alvast in uw agenda. Inmiddels heeft de programmacommissie van onze afdeling het jaarprogramma 2009-2010 gereed. Het programma
wordt met de Eendracht van augustus verspreid. Voor tussentijdse inform atie kunt u ook t erecht op onze websit e:
www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

Oprichting Raad van Kerken Oude Ĳsselstreek
Op 26 mei jl. is na een voorbereidend jaar de Raad van Kerken Oude
Ĳsselstreek opgericht. Dit orgaan is het oecumenisch samenwerkingsverband van de protestantse gemeenten van Varsseveld en Gendringen-Bontebrug, de hervormde gemeenten van Silvolde en Etten/
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Terborg/Ulft, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o. en de rooms-katholieke parochies die behoren tot het
regioverband Ĳsselgrens. Dit regioverband omvat o.m. alle parochies
uit de gemeente Oude Ĳsselstreek met uitzondering van die van
Terborg en Etten. Bovengenoemde geloofsgemeenschappen hebben op
gemeentelijk niveau samenwerking gezocht om het gezicht van de
kerken naar de samenleving toe gestalte te geven. Daartoe hebben zij
dit voorjaar een intentieverklaring opgesteld. Hierin staat o.m. dat de
Raad zich vooral richt op sociaal-maatschappelijke vraagstukken en
daarbij ook het gesprek met de gemeentelijke overheid zoekt. Aandachtspunten zijn op dit ogenblik de rol van de kerken in het gemeentelijke rampenplan, de gevolgen van de toenemende werkloosheid, de
leefbaarheid van het platteland en de burgerparticipatie. De raad is op
dit moment bezig met plannen om een symposium te organiseren over
crisis en werkloosheid, waarbij de raad zich ook nader zal presenteren.
De leden/vertegenwoordigers van de Raad fungeren als aanspreekpunt
voor vragen en suggesties vanuit de geloofsgemeenschappen. Zij zijn:
Pastoor A. Monninkhof, Dr. Ariënsstraat 3, Ulft (R.K parochieverband ‘Ĳsselgrens’)
-dhr. M. Chevalking, Louise de Colignystraat 17, Doetinchem
(Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o.)
-mw. G. Jannink, Dierenriem 2, Ulft (Herv. Gem. Silvolde)
-dhr. B. Klaassen, Patrijsplein 55, Silvolde (PG GendringenBontebrug)
-mw. I. Visscher (Herv. Gem. Etten-Terborg-Ulft)
-ds. K. Datema, Pr. Hendriklaan 5, Varsseveld (PG Varsseveld)

Giften
In juni werd via de bezoekdames 2 x € 15.00 en 1x € 20.00 ontvangen
van NN. Via Peter Samwel werd € 20.00 ontvangen van NN ten behoeve van het orgelfonds.
Alle gevers hartelijk dank.
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AFSCHEID
Betsie Chevalking-Wennink heeft,hoewel met pijn in het hart, aangegeven
dat zij stopt met haar werkzaamheden
voor het verzendklaar maken van de
Eendracht. Zestien jaar lang heeft zij
samen met meerdere vrijwilligers er
voor gezorgd dat leden en abonnees
elke maand weer het maandbericht
kregen thuisbezorgd. Véél, heel véél
uren heeft zij haar beste krachten
gegeven aan onze geloofsgemeenschap. Het verzendklaar maken van
de Eendracht vraagt een zekere vaardigheid en met veel energie heeft
zij dat ook over weten te brengen aan de mede-vrijwilligers. Op dinsdag 30 juni hebben we haar namens de verzorgers van de Eendracht
alsook namens het bestuur een bezoekje gebracht om haar te bedanken
voor alles wat zij voor de Afdeling Varsseveld e.o. heeft gedaan. We
hopen dat Betsie nog lang van haar “lijfblad” mag genieten. En wanneer zij in de toekomst het maandbericht in handen heeft, zal ze er zeker nog wel eens bij stil staan hoe veel werk het is voordat het bij de
leden op de mat ligt.
Betsie namens ons allemaal BEDANKT.

Van de zondagsschool
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Zaterdag 13 juni was het zover.. Ons jaarlijkse uitje. Dit jaar niet zo
ver, maar wel ‘errug’ gezellig. We zijn bij Madelon thuis geweest waar
de kinderen zich heel goed hebben vermaakt. Er werd gezwommen,
snoephappen kwam aan bod en het limbodansen was interessant. De
vragenlijst bracht hele bijzondere ideeën naar voren. Tot slot was er
heerlijke patat met vlees van de barbecue en als toetje heel veel ijs.

Zondag 20 september gaan we weer beginnen. Om 10 uur in de kleine
zaal in de Eendracht tot ongeveer 11.30 uur. In mei hebben 5 kinderen
de zondagsschool verlaten, maar er hebben er zich ook al weer 5 nieuwe kinderen aangemeld. Dus we starten weer met minimaal 10 kinderen. Heel fijn.

Jongerenuitwisseling Varsseveld-Hollingstedt.
Tot onze spijt zullen er dit jaar geen jongeren uit Hollingstedt naar
Varsseveld komen. Ook de leiding in Hollingstedt heeft alle moeite gedaan kinderen te motiveren, echter er zijn geen aanmeldingen binnen
gekomen. Om de traditie niet te onderbreken zullen er deze zomer enkele volwassenen naar Varsseveld komen. Uiteraard zijn wij volgend
jaar, met onze jongeren, van harte welkom in Hollingstedt. De data
zullen wij zo snel mogelijk bekend maken in de Eendracht.
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Teenentander’
Dansen en springen,
lachen en zingen.
Schommelen en wippen,
kussen op lippen.
Lief zijn en strelen,
geen mens meer vervelen.
Lachen, iets drinken,
in gedachten verzinken.
Haasten en stil staan,
rustiger verder gaan.
Reizen…
en langzaam vergrijzen.
Iedere dag leren,
niemand bezeren.
Bidden en beven,
nog een klein tijdje leven.
Schrijven en dichten,
vanuit vrijheid of plichten.
Dagelijks gelukkig ontwaken,
met al die opdrachten en taken.
Maar wanneer ik serieus rondom mij kijk,
in de getto of de armenwijk,
14
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dan zou ik zo graag willen,
een oplossing voor al die verschillen.
ÔK wil vrede op aarde
en voor ieder te eten.
Dat geeft ons mens-zijn meer waarde,
dat mag u best van mij weten.
W. Vandevyvere/P. Samewl

CAFE CULT CAFE CULT CAFE CULT KOFFIE CULT CAFE CULT
CAFÉ CULT

Café Cult is inmiddels niet meer weg te denken uit onze vrijzinnige
geloofsgemeenschap. Het brede aanbod aan activiteiten voorziet zonder twijfel in een behoefte van de leden en ook de gezelligheid van het
samenzijn speelt een belangrijke rol.
En toch, als ik mijn oor hier en daar te luister leg, hoor ik soms ook
een aantal vooroordelen over Café Cult die ik graag wil ontzenuwen.
Ik noem er een paar:
“Café Cult? Dat is toch voor jongeren, nou ja misschien ook
voor 40’ers, maar zeker niet voor ouderen”.
“Ik zou wel willen gaan maar dan moet ik een mening hebben en over van alles meepraten”.
“Café Cult? Ik ga niet naar een café”.

Als ik op het internet naar het woord café zoek vind ik de volgende beschrijving: Een café is vanouds een plaats waar dorpse zaken worden besproken onder het genot van een drankje.
Juist, dat is precies wat Café Cult wil zijn: een plaats waar over allerlei
zaken gesproken kan worden. En het woord ‘Cult’ verwijst naar de
Eendracht - juli/augustus 2009
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thema’s die we steeds centraal stellen. Wij streven ernaar dat we onder
het genot van een kopje koffie en een drankje zinvol nadenken en met
elkaar spreken over wat ons zoal bezighoudt of over levenskwesties in
het algemeen. En net als in een gewoon café of koffiehuis is daar geen
leeftijd aan gebonden. Iedereen kan er binnenlopen of u nu NPB'er
bent of niet. De deur gaat open om 20.30 uur en u kunt net zo lang
blijven als u wilt. Café Cult streeft naar een andere vorm van ongedwongen en zinvol samenzijn.
De een bezoekt de levensvieringen op zondag, voor een ander is een
meer informele bijeenkomst van Café Cult de plaats waar men zich
prettig voelt. Dat is precies de kracht van de vrijzinnigheid: er is voor
ieder wat wils.
Café Cult biedt al ruim 4 jaar de gelegenheid aan mensen van onze geloofsgemeenschap en daarbuiten om samen te praten of na te denken
over levensthema's die ons bezighouden.
Elke laatste vrijdag van de maand is er vanaf 20.30u de gelegenheid
om met elkaar van gedachten te wisselen, te discussiëren, je te verbazen, je mening te vormen, plezier te hebben of alleen maar te luisteren
naar wat er leeft.
Café Cult is er voor iedereen, dus voor jong
én oud. U bent dan ook van harte welkom op
een van onze vrijdagavonden ongeacht uw
leeftijd.
Houdt u de aankondigingen in de Eendracht
in de gaten, want vanaf september beginnen
we weer…
Namens Café Cult,
Aria den Hartog

Schoolse zaken
Over ‘dromen’
Aan de kinderen vroeg ik of zij dromen hebben? Natuurlijk weten we
16
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vanuit de psychologie dat ieder mens elke nacht droomt, maar dat
soort dromen bedoelde ik niet. Ik vroeg de kinderen: “Wat wil je in je
leven ooit een keer gedaan hebben?
Wat zou je heel erg graag willen bereiken? Waar droom je van nu je
nog jong bent om ooit één keer te ervaren?” Dat soort van dromen, dat
was het onderwerp van gesprek.
Wat opvalt is dat veel kinderen daar in elk geval volop over nadenken.
Ze weten vaak drommels goed wat zij van zichzelf vragen en wat in
die zin ‘een grote droom’ is. Natuurlijk leggen kinderen de lat voor
zichzelf soms hoog, maar het was niet de bedoeling van mijn vraag om
over de mogelijkheden of de onmogelijkheden te discussiëren.
Waar het om ging was dat ik graag wilde weten, als een soort van vrije
gedachte, wat er in kinderen leeft ten aanzien van wat ze ooit één keer
heel graag zouden willen.
U begrijpt dat er dan talloze verlangens de revue passeerden. We krijgen er in elk geval een paar profvoetballers bij in de Achterhoek. ‘Ik
wil later graag zijn zoals Mark van Bommel’, zei een jongen van amper zeven. En een meisje van negen jaar kon bijna niet wachten te roepen dat ze zo graag een beroemde zangeres wil worden in een musical.
Ze zei: “Ik wil een musicalzangeres worden waar ze een rode loper
voor uitrollen en dan ga ik zingen…”
Het is maar dat u het weet.

Schoolverlaters Openbare Basisschool Leemvoort
Westendorp.
Als u dit leest, is het schooljaar alweer ten einde. En van de leerlingen
die Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs (GVO) krijgen, verlaten
er dit jaar vijf de school. Zij gaan na de zomer verder in het middelbaar onderwijs. Deze kinderen nemen dus na zes jaar afscheid van de
openbare basisschool Leemvoort.
In de laatste les is het de gewoonte dat de NPB hen een klein
Eendracht - juli/augustus 2009
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(vormend)
cadeautje meegeeft
als
aandenken. Alle
vijf ontvingen zij elk een
klein boekje met als titel
een levensthema:
Liefde,
Verandering, Optimisme,
Vriendschap en Vreedzaam leven.
Voor ieder is er
namens de
NPB een persoonlijk
woord aan toegevoegd op de eerste bladzijde en ook de andere kinderen hebben in een
korte brief iets positiefs aan deze schoolverlaters geschreven.
Nicole, Axel, Jelmer, Karien en Jonne (v.l.n.r.), een fijne vakantie
straks en het ga jullie goed in het vervolgonderwijs.
(foto zie volgende bladzijde).

Nog

even

terugblikken…
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1. Buitendienst 2009
Op

21

juni

j.l.,

de

derde

zondag

in

juni

en

dus

gewoontegetrouw op Vaderdag, was de opnieuw druk bezochte
zondagmorgenviering op de Koffieboerderij Groot Nibbelink in
Sinderen. Paul en Dorien leiden hun bedrijf inmiddels alweer 15
jaar.

Daarom

trakteerden

zij

ook

na

afloop

op

heerlijke

zomerkoninkjes. Wij voelden ons als NPB er ook dit keer weer
van harte welkom.

Het NPB-ensemble (zie foto) omlijstte
de gezangen en speelden mooie deunen
en ook de jeugdclub droeg van alle kanten bij aan de inhoud
van het thema die dag: ÔZomer’.
Ben Kraan zorgde voor het geluid en weer anderen voor extra
stoelen op deze druk bezochte ochtend.
Het is denk ik, zoals Dorien voorstelt: “Wat mij betreft houden
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we
We
jaren,

dit

erin tot in de

zijn

eeuwigheid”.
dus nog vele
die

op

zondag in

juni, welkom
Sinderen
en

in
met

derde

een

ieders
inzet,
brengt
ons dat allemaal net
dat beetje andere gevoel wat samenzijn op de zondagochtend juist ook zo leuk
maakt.
We kijken al met al terug op een bijzondere en geslaagde ‘Buitendienst
2009’.

2.

Oe-

cumenische Viering – m.m.v Internationale
Dansgroepen
Op 5 juli j.l. kwamen de Internationale Dansgroepen, onder leiding
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van ‘Het Olde Getrouw’ samen in een oecumenische viering in de
Laurentiuskerk in Varsseveld. Voorgangers waren mw. Mia Tankink
(RK), dhr. Hans van Dalen (PKN) en dhr. Peter Samwel (NPB). De
viering had als thema: ‘Eenheid in verscheidenheid’. Zovelen vanuit
één Europa en zelfs vanuit Benin in Afrika die dan toch allemaal één
blijken te zijn, hoe divers ieder ook is .
De verschillende internationale dansgroepen verzorgden in een volle
kerk een passende bijdrage in deze bijzondere liturgie. De aanwezigen
genoten van deze meditatieve ochtend die muzikaal en cultureel op
zo’n aparte
wijze
werd omlijst.
Na afloop
bleven
velen op deze warme
zondag buiten nog
even na.
Er was koffie
en
thee
voor
iedereen
en er werd
gezellig
nagepraat
onder het
genot van
nog meer
muziek en
dans.
Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde viering.

3. Meditatieve Wandeling 12 juli
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Afgelopen zondagochtend zijn we met 30 mensen meditatief gaan
wandelen in Zelhem. We vertrokken vanaf de Hobelmansdijk voor een
heerlijk zinvol uur in het bos.
Het thema was: De vier elementen - aarde, vuur, water en lucht.

Na afloop stond Ben op de boerderij van Jan en Bertha Beunk alweer
klaar met de koffie en de thee en was er voor allemaal een plak heerlijke krentenwegge. Iedereen bleef gezellig na en om 12.30 u. gingen
we allen weer huiswaarts...
22
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juli/augustus 2009
Zondag
19 juli

10.00 u. Geen dienst

Zondag
26 juli

10.00 u. Voorganger dhr. P.Samwel
Thema: “Niet te geloven”

Zondag
2 augustus

10.00 u. Geen dienst

Zondag
9 augustus

10.00 u. Voorganger dhr. P.Samwel
Thema: “Brood”

Zondag
16 augustus

10.00 u. Geen dienst

Zondag
23 augustus

9.45 u.

Zondag
30 augustus

10.00 u. Voorganger dhr. P.Samwel
Thema: “Sporen van God”
Na afloop koffie en thee.

Oproep

24

Den Es
Voorganger dhr. P.Samwel
Thema: “Hoogmoed komt voor de val”
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