Juni 2001
Vrijdag 1 juni

16.30 uur Ds A.M.J. Meijer, Weeksluiting in de
Bettekamp.

Zondag 3 juni

Pinksterdienst; Ds A.M.J Meijer, thema: "Wat heeft
dit te betekenen?"; bij Handelingen 2: 1-4.

Zondag 10 juni

Geen dienst.

Zondag 17 juni

Zondag 24 juni

Openluchtdienst aan de Nibbelinklaan 2 bij Dorien
en Paul Schurink-Duitshof waarin zal voorgaan
Mej. Netty Hengeveld. Het thema van deze dienst
luidt: “Babel en de fundamentele angst voor
eenzaamheid” (bij Genesis 11:1-9) De muziek zal
verzorgd worden door een gelegenheidsensemble
bestaande uit leden van onze geloofsgemeenschap
uit de diverse muziekgezelschappen uit Westendorp
en Varsseveld. Na afloop nog een gezellig zomers
samenzijn met koffie en versnaperingen.
10.00 uur: Mw Ds M Boon-Giltjes, uit Enschede.

Zondag 1 juli

Geen dienst.

Vrijdag 6 juli

12.00 uur kerkelijke huwelijksbevestiging van Mira
Jansen en Erwin Havekes, waarin zal voorgaan Ds
A.M.J. Meijer
10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: "Wij zijn nooit
alleen"; bij Ps. 139. Tijdens deze dienst zal worden
gedoopt: 'Marga', dochter van Arjen ter Maat en
Gerdien ter Maat-Roenhorst. Na afloop koffie.
Geen dienst.

Zondag 8 juli

Zondag 15 juli
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PINKSTEREN
inksteren is het feest van de
plotselinge doorbraak. In eigen
leven ken ik de weken - of
maandenlange verstarring. Je blijft haken
op één punt en komt niet verder. Alsof de
innerlijke groei eruit is. Geen uitzicht
meer; geen hoop; de creativiteit moet
zwaar bevochten worden. Bidden lukt niet
meer; je hebt nauwelijks energie over om
weg te geven. Het is uithouden geblazen
en anders niets. De geest is versluierd. En
dan opeens is het weer licht; zie je andere
mogelijkheden; stroomt je gevoel en ben je vol warmte naar mensen
en naar God. De Apostelen hadden ook zoiets. Ineens veranderde iets
in hen, alsof hun kern van vuur werd. Ze begonnen te stralen en
iedereen zag dat. Aan zo'n plotselinge doorbraak, gaat altijd een lange
periode van voorbereiding vooraf. Zolang je het grondwerk doet,
levert de aarde nog niets op. Ondanks je inspanningen lijkt alles
hetzelfde te blijven. Maar op een dag steekt er plotseling een groen
kiempje boven de zwarte grond uit en even later een tweede. Binnen
een paar weken is je hele veld groen. Van harte hoop ik dat ik bij onze
Pinksterdienst velen van u mag verwelkomen!
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A.M.J. Meijer.
BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken
Op 6 mei 2001 overleed op 76-jarige leeftijd de heer
Hendrik Adolf Veldhorst
Tijdens de plechtigheid in 'de Nutselaer' voorafgaande aan de
crematie sprak zijn zoon Wim de navolgende afscheidswoorden:

“Wij, de kinderen van Henk Veldhorst, nemen afscheid van vader in
de hoop dat we veel van zijn karakter en zijn eigenschappen mogen
erven. Wij hebben veel van hem geleerd, terwijl hij het tegendeel van
belerend was, maar op allerlei gebied is hij een voorbeeld voor ons.
Van jongs af aan nam hij ons mee de natuur in. Aan de waterkant om
te vissen met aas van eigen recept, dat vooral hijzelf lekker vond.
Het bos in om noten te plukken, met spannende verhalen over
geheime plekjes met hazelnoten "zo groot as walnötte". En vogels
herkennen in de weiden. 's Winters konijnensporen zoeken, 's zomers
vliegers in mekaar plakken "met een kolden eerpel". Ook in zijn
brede belangstelling voor alle sporten heeft hij ons betrokken.
Midden in de nacht het bed uit, "boksen kieken op tv".
Zondagsmiddags naar 't eerste, en 's avonds met zijn allen bij Studio
Sport commentaar geven op de commentatoren. Bij de motorraces in
Hengelo was hij onze persoonlijke topdeskundige. Vaders hartstocht
voor Engelse motoren kregen we via de paplepel mee: het meetuffen
op de tank, het ritueel van motors kopen op de RAI samen met de
KI-collega's, het koesteren van zijn AJS die nog steeds in de schuur
staat te pronken, het zijn evenzovele onuitputtelijke bronnen van
ware en sterke verhalen. Zijn enthousiasme voor motoren is niet
alleen erfelijk doorgegeven, ook de schoonzoons kregen deze tic
mee. Vader was zeer begaan met het lot van zijn medemens. Met zijn
warme belangstelling en betrokkenheid is hij ons en anderen in zijn
omgeving vaak tot steun geweest. Zijn waarnemingsvermogen was
trefzeker, in één oogopslag zag hij aan iemands lichaamstaal wat er
aan de hand was. Vader stond met een grote zelfstandigheid in het
leven. Zijn onafhankelijke manier van denken en zijn oprechtheid
2
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NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON
Voorganger:

Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7,
7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80,
e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof - Groen,
Terborgseweg 19 7065 AA Sinderen (0315) 24 12 06
Beheer kerk en B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85
verenigingszalen:
“de Eendracht” Beatrixstraat 1a, (0315) 24 45 37
Verenigingszaal:
Hr. G.J. Hengeveld, Ds. Thomsonstraat 4, 7051 BN Varsseveld,
Admini(0315) 24 21 36, e-mail: g.jhengeveld@freeler.nl
strateur:
N.P.B. Varsseveld 846569
Gironummer
Secretariaat:

Internet:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553,
ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap,
afdeling Varsseveld
www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres:

npb@xs4all.nl

Bankrekeningen:

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
Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
Verzorging
"Eendracht": (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
Verzendklaar Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
maken:
Kopij adressen Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie
boven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld,
en redactie:
(0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en
Leiding
zondagsschool:Gwen Spaa, (0315) 242918
NPB-Koor
secretariaat:
Organist:

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

Autodienst:

Mw. B. Chevalking-Wennink, (0315) 29 82 23

Cassettedienst:

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

Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
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AMNESTY INTERNATIONAL
In de maand juni kan er geschreven
worden voor een Koerdische vrouw die
met haar zoontje in de gevangenis
gemarteld is. De tweede brief is voor
twee gewetensgevangenen uit Tanzania die op een valse
beschuldiging vast zitten. De derde brief is voor een Marokkaanse
luchtmachtkapitein, die gevangen zit omdat hij corruptiepraktijken
binnen zijn afdeling aangaf. Voor de actie tegen het martelen liggen
in de bibliotheek schrijfvoorbeelden klaar die zo meegenomen
kunnen worden. Wilt u mee schrijven of alleen inlichtingen over het
schrijven, bel dan met de volgende nummers: 617393 of 243077.
KERK OPTIMAAL
is er weer op maandag 4 en 18 juni
van 20.00 tot 21.00 uur op de FM
op 94.7 of via de kabel op 93.1 of
93.6 MHz. Optimaal FM zoekt
voor dit programma medewerkers!
Bel (0315) 39 11 95.
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hebben diepe indruk op ons gemaakt. Zo is ook de laatste moeilijke
fase van zijn leven naar zijn keuze op waardige wijze verlopen. Wij
zijn trots op vader en dat weet hij en u mag dat ook weten”.
Moge de Almachtige Willemien, zijn kinderen en alle anderen die
om Henks heengaan treuren de kracht geven dit verlies een plaats te
geven in hun leven.
Op zondag 13 mei 2001 overleed onverwacht de heer
Jan Willem Essink
De heer Essink werd geboren in Ruurlo. Reeds op jeugdige leeftijd
werd hij met de tragiek van het leven geconfronteerd. Hij was vijf
jaar toen zijn moeder overleed. Hij was de jongste uit een groot
gezin en zijn vader kon het niet aan naast zijn werk ook nog de zorg
voor alle kinderen op zich te nemen. Daarom ontfermde zijn oudste
zuster, die inmiddels getrouwd was en woonachtig in Zelhem, zich
over de kleine Wim, waar hij de rest van zijn jeugd liefdevol werd
grootgebracht en opgevoed. Henk was nog maar net van de lagere
school, toen de moeilijke oorlogsjaren een aanvang namen. Ook
Wim moest door te gaan werken een aandeel leveren voor het
welzijn van zijn pleeggezin. Niet lang na de oorlog, werd hij
opgeroepen voor militaire dienst en bleek hij tot de lichtingen te
behoren die naar het toenmalige Nederlands-Indië werden
uitgezonden om aldaar de orde te herstellen. Bijna drie en een half
jaar heeft hij daar zijn plichten vervuld. Jaren die een diepe indruk
op hem hebben achtergelaten. Een enkele keer droomde hij er nog
wel eens over. Direct na zijn terugkeer naar Nederland vond hij werk
bij het bedrijf 'Duitshof' dat zich toelegde op het transport van vee en
zand. Enige tijd later leerde hij Marie kennen. In 1952, nu bijna 49
jaar geleden beloofden zij elkander trouw. In 1958, deed zich de
gelegenheid voor het bedrijf waar Wim werkzaam was over te
nemen. Een kans die hij met beide handen aangreep en dat hij met
inzet van al zijn krachten tot een goed renderend en gerenommeerd
bedrijf heeft weten op te bouwen. Het was dag en nacht werken. Al
zijn problemen loste hij zelfstandig op. Overdag veel vrachten voor
Eendracht - juni 2001
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de firma Coops en 's ochtends in alle vroegte, vanaf 3 of 4 uur,
veetransporten naar de veemarkt. Daarnaast begon hij in de loop van
de jaren een foerage bedrijf, dat allengs uitgroeide tot de
hoofdactiviteit. Het welzijn van zijn groeiend gezin stond bij hem
voorop, maar naast het harde werken, was er weinig tijd voor andere
zaken over. Alleen zijn paarden en de diverse wagens, was een
hobby die hij zich permitteerde en waar hij tevens in de vrije uren op
de mooie zomeravonden en de zondagen zijn gezin ruimschoots van
liet meegenieten. Nadat hij 16 jaar geleden het wat rustiger aan
moest gaan doen, legde hij zich helemaal toe op de exploitatie van de
huifkar, de koets en de wagentjes. Vele schoolreisjes, kinderpartijtjes
en uitstapjes van bejaarden of gehandicapten werden op die manier
een doorslaand succes.
Ook de vakantie werd met de huifkar doorgebracht. Samen met
Marie maakte hij vele mooie tochten door Twente, daarbij
overnachtend op een plaatsje bij de boer, want de huifkar was verder
van alle gemakken voorzien. Ondanks de moeilijkheden en soms ook
tegenslagen die de heer Essink heeft moeten verwerken kon hij toch
terugzien op een goed leven, waarvoor hij dankbaar was.
Wij wensen Marie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij
het verwerken van dit zware verlies.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem was afgelopen maand
opgenomen, maar is thans weer thuis: de heer J. Tannemaat Mw
G.H. Wossink-Jansen en Hr J.W. Lammers. Thans verblijven nog
aldaar: Mw A.A. Radstaak-Veerbeek; Mw H.E. de Roo-Berkhoff;
Mw H.B. Vriezen-Bruil; Hr H.A. Luijmes en de heer G.J. Weikamp.
De heer G.H. Schepers was op genomen in het Beatrixziekenhuis te
Winterswijk, ook hij is thans weer thuis.
In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel: B.A. DuitshofJolink en Hr H.A. Duitshof.
VERANTWOORDING GIFTEN
4
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met de landen die aan de euro meedoen, onze huidige
betaalmiddelen en de toekomstige euromunten en eurobiljetten, met
voor de gelukkigen nuttige prijzen.
Het aangename en het nuttige waren hier op een goede manier
verenigd. De beide dames (die aan het begin zeiden dat ze
bankmedewerksters waren en geen eurospecialisten) hadden zich
goed voorbereid op deze presentatie en werden door Jannie, onder
aanbieding van een attentie en begeleid door een dankbaar applaus
heel hartelijk bedankt voor hun inbreng. Het was een waardige
afsluiting van het seizoen 2000-2001 van de 60+-Club.
De activiteiten
van alle
kringen komen
in de maanden
juni, juli en augustus
te vervallen,
ook vinden er
in de
aangrenzende
afdelingen
geen
bijzondere
activiteiten meer
plaats.

De kerken van de ons omringende afdelingen bevinden zich op de
navolgende adressen: afdeling Aalten: Prinsenstraat 27, afdeling
Zelhem: Piersonstraat 4, afdeling Dinxperlo: Wilhelminastraat 13,
hier is op 4 juni de regio-buitendag.
Eendracht - juni 2001
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• Een grote Europese markt. Prijsvergelijkingen zijn dan
gemakkelijker.
• Geen valutatransacties aan de grenzen van de deelnemende landen
o.a. ook van belang voor vakantiegangers.
• Doel, welvaart en werkgelegenheid.
• Sanering in het zwartgeldcircuit. Geen doel op zich, maar
misschien wel een welkome bijkomstigheid.
"Één markt, één munt" was het parool. De voorbereiding kostte veel
tijd, ca. drie jaar. De invoering gebeurt in fasen: op 1 januari 1999:
was de start van de girale euro voor de consument met weinig
gevolgen. Op 1 januari 2002: de start van de euro in munten en
biljetten voor al het betalingsverkeer. 28 januari 2002: de gulden is
geen wettig betaalmiddel meer. De gulden kan bij de banken worden
ingeleverd tot 2003. In het collectebusje kan ook. Niet alle landen
doen aan de euromunt mee. De landen die wel meedoen zijn: België,
Italië, Duitsland, Luxemburg, Finland, Nederland, Frankrijk,
Oostenrijk, Griekenland, Portugal, Ierland en Spanje. Er komen
eurobiljetten: van 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro en acht
euromunten: van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent en van 1 en 2 euro.
Op basis van gemaakte afspraken is m.i.v. 1 januari 1991 de
omrekening: één euro komt overeen met 2,20371 gulden. De
overgangsperiode ziet er als volgt uit: van 1 tot 28 januari 2002 kan
betaald worden met guldens en euro's. De klant krijgt alleen euro's
terug. Van 28 januari 2002 tot 2003 kunnen guldens nog worden
ingeleverd bij de banken.

Het voorgaande maakt duidelijk dat er van de consument, de banken
en het bedrijfsleven in allerlei vormen (o.a. supermarkten) veel
energie, aandacht, begrip en aanpassingsvermogen wordt gevraagd
om alles tot een goed lopend betalingssysteem te formeren. Na de
presentatie volgden vele vragen waaruit bleek dat de materie met
belangstelling en aandacht was gevolgd. Als sluitstuk van de middag
was er het euro-bingo-spel.
Op een prettige en onderhoudende manier werden we geconfronteerd
12
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Mw G Blom van Mw N.N. ƒ 25.--. En van Hr en Mw N.N. ƒ 25,--.
Via een bezoekdame van N.N. f 50,- voor de kerk. Hiervoor onze
hartelijke dank. Ook nog een woord van dank aan mevrouw Joke
Egbers, die de bestuurskamer een nieuwe klok geschonken heeft.
HUWELIJKSAFKONDIGING
Op vrijdag 6 juli hopen Mira Jansen en Erwin Havekes in het
huwelijk te treden. De kerkelijke
huwelijksbevestiging zal die dag in onze kerk
plaatsvinden aanvang 12.00 uur. In deze dienst
hoop ik zelf voor te gaan. De receptie en het
feest zijn die middag en die avond in Palestra.
HUWELIJKSJUBILEA
Op dinsdag 17 april 2001 waren de heer G. H. Hiddink en mevrouw
A.J. Hiddink-Prinsen 60 jaar getrouwd. Enkele weken later, begin
mei, hebben zij dit in besloten kring, (en die was al rijkelijk groot)
gevierd.
Op donderdag 17 mei 2001 waren Hennie en Dini Gesink 40 jaar
getrouwd. Zij vierden dit die dag in (ook zeer grote) besloten kring
in het 'Buurtschaphuis' te Sinderen. Het mannenkoor gaf die avond
enige van zijn mooiste liederen ten beste en ook het familiekoor liet
zich in prachtige kledij niet onbetuigd.
Op donderdag 24 mei 2001 waren 25 jaar getrouwd Johan Aalbers
en Aaltje Aalbers-Vriezen en bovendien werd op 19 mei 2001 Johan
85 jaar. Ook zij vierden dit met een groot feest op die middag in het
'Buurtschaphuis' te Sinderen. De harmonica-club gaf nog een
concertje en ook Johan toonde deze kunst nog niet verleerd te zijn!
Op donderdag 31 mei 2001 zijn 50 jaar getrouwd Wim en Stien
Tannemaat, zij hopen dit met hun kinderen en kleinkinderen te
vieren op zaterdag 2 juni. Gelegenheid tot feliciteren van 14.00 uur
tot 15.30 uur bij zalencentrum 'de Radstake' in de Napoleonzaal, te
Eendracht - juni 2001

5

Heelweg.
Als deze echtparen wensen wij van harte geluk met het bereiken van
deze prachtige mijlpalen en spreken de wens uit dat zij nog vele
jaren in goede gezondheid samen van het leven mogen genieten.
Ook mogen wij nu alvast aankondigen dat op vrijdag 29 juni 2001
Bennie en Annie Wennink (Graaf van Lohnstraat 26 7051 CB
Varsseveld) hun 40-jarig huwelijksjubileum hopen te vieren samen
met hun kinderen, kleinkinderen, familie en bekenden in het
'Buurtschaphuis' te Sinderen.
BIJ DE DIENSTEN
In de maand juni zal ik alleen voorgaan in de Pinksterdienst en ik wil
het dan even met u hebben over het werkelijk verstaan van elkaar.
Soms horen we elkaar wel en elkaar echt begrijpend verstaan is weer
een andere zaak. Woorden hebben een gevoelswaarde en komt die
wel over?
De zondag na Pinksteren is er geen dienst, dit komt doordat
Pinksteren dit keer op de eerste zondag van de maand valt. De
'dienstvrije zondag' is derhalve naar de zondag naar Pinksteren
verschoven.
Zondag 17 juni wordt weer een heel bijzondere dienst, waartoe ik u
allen oproep. Deze wordt gehouden op de uitspanning/boerderij van
Dorien Schurink-Duitshof aan de Nibbelinklaan 12 te Sinderen.
Netty Hengeveld zal in deze dienst voorgaan en een
gelegenheidsensemble zal voor de muziek zorgdragen. Na afloop
gezellig samenzijn.
Zondag 24 juni zal in onze dienst voorgaan Mw Marjan BoonGiltjes.

belangrijkste taken, omdat hij van mening is dat het noodzakelijk is
om kinderen een ‘geestelijk overlevingspakket’ mee te geven.
Betreffende de groepen 3 en 4 die gezamenlijk op de Weth.
Berkhoffschool les kregen nog het navolgende: deze groep was
(hoewel zeer verheugend) te groot. Dit gaf problemen zowel tijdens
de lessen (we zitten dan in een rumoerige binnenzaal van de school)
als bij het vervoer. Ds
Meijer heeft besloten om,
in overleg met de
directeuren van beide
scholen, deze groepen te
splitsen en afzonderlijk
op beide scholen les te
geven, zodat de kinderen
in de school kunnen
blijven. De definitieve
regeling zal aan het begin
van het nieuwe schooljaar worden bekend gemaakt.
60+ CLUB OP 8 MEI J.L.
Na het bekende ritueel van binnenkomen, begroeten, een plaatsje
zoeken en het nuttigen van een consumptie, kan Jannie een 30-tal
belangstellenden welkom heten. Dat welkom gold in het bijzonder
Debby Jansen, medewerkster van Communicatie en P.R. en Judith
Wevers, teamleider cliëntenadvies, beide medewerksters van de
Rabobank, die een presentatie over de euro gingen verzorgen. Onder
het motto "De euro komt sneller dan u denkt", want "nog 7
maanden" gingen ze van start met een programma dat er als volgt
uitzag: videopresentatie, korte uitleg waarom een nieuwe munt, de
deelnemende landen, de invoering van de euro, euro-bingo-spel.

Zondag 8 juli hoop ik zelf weer voor te gaan en tijdens de

Onder het motto "Met het oog op de euro" werd in de video door
diverse personen hun mening hoe er tegen de invoering van de euro
wordt aangekeken. Er waren meerdere argumenten om dat positief te
benaderen o.a.:

6
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Nibbelinklaan. In deze dienst wordt
voorgegaan door Netty Hengeveld.
Mochten de weergoden die dag niet
willen meewerken, dan maken we
er een binnendienst van op de deel
van bovengenoemde boerderij. Er
zijn stoelen aanwezig maar mocht u
liever uw eigen zetel meenemen,
dan is dat uiteraard geen bezwaar.
Vóór de boerderij is parkeergelegenheid. Wilt u wel uw eigen
liedboek meenemen? Muzikale ondersteuning is er van ons eigen
"huis"-orkest. De geluidsinstallatie zal weer worden verzorgd door
Hans te Grotenhuis. Na afloop kunt u (tegen betaling) onder het
genot van koffie, een drankje of een ijsje, nog wat nazitten en
bijpraten. Stel uw bestuur niet teleur en koers die zondagmorgen
richting Nibbelinklaan.
De schoolcatechisatie.
Onze voorganger dominee Meijer geeft aan drie openbare
basisscholen godsdienstonderwijs. Dit achten wij van wezenlijk
belang voor de vorming van jonge kinderen waarbij ze een beeld
krijgen van ons christelijk cultuurgoed en daarin onze vrijzinnige
zienswijze. Vooral omdat Ds. Meijer in de groepen 7 en 8 al een
aanzet geeft voor de catechisaties waarvan hij hoopt dat de kinderen
deze op latere leeftijd zullen gaan volgen. Doordat de kinderen, door
het bijwonen van deze schoolcatechisaties dan al over een redelijke
bijbelkennis beschikken blijft hem voor belijdeniscatechisaties meer
tijd over voor levensvragen en ethiek.
Als bestuur willen wij dan ook vragen: laat uw kinderen het
vormingsonderwijs bij dominee Meijer volgen, zodat ons
gedachtengoed ook aan hen wordt doorgegeven. Wij doen derhalve
een beroep op de ouders van de kinderen op de openbare
basisscholen, het formulier dat de kinderen op dit ogenblik is
uitgereikt in te vullen. Ds Meijer geeft, uit eigen beweging al les aan
de kinderen vanaf groep 3. Hij acht dit werk één van zijn
10
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overdenking even met u na te denken over de
zingevende gedachte dat wij niet genadeloos
aan onszelf zijn overgelaten, maar dat er
altijd een Vader/Moeder is die met ons mee
gaat; die met ons meelijdt en de vreugden
met ons deelt. Deze dienst zal tevens een
doopdienst zijn. Wij hopen dan te mogen
dopen ' Marga', dochter van Arjen ter Maat en Gerdien ter MaarRoenhorst.
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
"Kinderen en dronken mensen spreken de waarheid", wordt er wel
eens gezegd. Zo gebeurde het mij na afloop van de godsdienst les
aan de groepen 3 en 4 van de Weth Berkhoff en de Essenkampschool
terwijl ik als een veldheer bezig was de kinderen instructies te geven
om alle tafels en stoelen weer op hun plaats te zetten en de mappen
op te laten ruimen, dat Aisja Ansink discreet naar mij toe kwam en
zachtjes tegen mij zei: "Dominee, u moet toch maar eens een
vermageringskuur gaan volgen". Ik kon haar geen ongelijk geven.
HOLLINGSTEDT
Inmiddels zijn er een aantal aanmeldingen binnen voor het
onderbrengen van onze vrienden uit Hollingstedt, die van 23 juli tot
en met 26 juli bij ons te gast zijn. U kunt zich hiertoe opgeven bij
Janny Nijhof-Weggelaar (242080 of 244039) In de Eendracht van
juli komen wij nader op het programma terug. 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 hier voor de bankrekening
open van het "Ds P.H. van Lent-fonds": Rabo 36.48.41.974 - Warm
aanbevolen.
EENDRACHT
Verschijningsdata in de komende maanden
De juli/augustuseditie van de 'Eendracht' verschijnt rond 13 juli.
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(sluitingsdatum kopij: 8 juli). Het septembernummer zal uitkomen in
LEZINGEN
HERFST/WINTER
de laatste week
van augustus.
(sluitingsdatum2001/2002
kopij: 25 augustus)
Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal
"de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.
De toegangsprijs is f 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.
Woensdag
Thema: “Sprookjes, verklaring vanuit de antroposofie”.
20 september
Woensdag
10 oktober

Inleidende lezing over het beroemde werk van Dante Alighieri
“De Goddelijke Komedie“, door Mw Ds E. Laman Trip-Klein
Starink

In vervolg op deze lezing zullen er nog zes lezingen over ditzelfde zeer
bijzondere boek volgen in de vorm van een soort cursus. Deze zullen
plaatsvinden op de woensdagen: 14 november, 12 december, 16 jan. 2002, 20
feb. 2002, 20 mrt. 2002, en 17 april 2002. In onderling overleg met de
deelnemers zal nog worden beslist of er in mei nog een zevende cursusavond
aan deze reeks zal worden toegevoegd. Deze lezingen zullen aanvangen om
19.30 uur en afhankelijk van het aantal deelnemers plaatsvinden in de grote
zaal, de kleine zaal of de kerk. Indien men zich inschrijft voor de 6
vervolglezingen is dit ƒ 75,--, bij de eerste cursusavond te voldoen. Wil men
zich niet vastleggen en toch één of meerdere van deze avonden bezoeken dan
bedraagt de entree ƒ 12,50. In beide gevallen ook inclusief koffie of thee. Het
aantal deelnemers is vanwege de beschikbare ruimte beperkt, daarom kunt u
zich voor deze cursus nu reeds opgeven bij de voorganger Ds A.M.J. Meijer; zie
colofon.
Zondag
28 oktober

10.00 uur in onze kerk, Dienst ter viering van het 128-jarig
bestaan van de plaatselijke afdeling van onze
geloofsgemeenschap waarin voor zal gaan Prof. Dr. Ds. Anne
van der Meiden. Deze dienst zal worden gehouden in het
Twents, terwijl de liederen in het Achterhoeks zullen worden
gezongen. Thema: “In Gods woord mijn eigen taal!”

Woensdag
24 jan. 2002

Thema: “Medische ethiek; vraagstukken over leven en sterven
vanuit een spirituele benadering“, door Dr Andreas Kuppen.

Woensdag
13 feb. 2002

Thema: “Nieuwe-tijds kinderen“,
door Mw Willemien ten Bulte.

Woensdag
Voordracht met als thema: “Pontius Pilatus, beul of heilige ?”,
13 mrt. 2002 door de heer A. Kosters.
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TENSLOTTE
een hartelijk woord van dank aan alle vaste medewerkers van 'de
Eendracht' voor hun inzet om in het afgelopen seizoen steeds maar
weer ons blad op tijd de deur uit te krijgen. Hun namen mogen best
wel eens genoemd worden: Betsy Chevalking-Wennink; Hr G.H.
Schepers; Mw A Gussinlo-Siebers; Mw W.E. Teerink-Radstake; de
heer J Teerink en
natuurlijk Rinus
Luijmes en de
verspreiders van ons
blad.
Gedurende
onze
vakantie (van 3 tot
en met 27 juni) is er
vervanging geregeld.
Met een dringend
bericht gelieve u
zich te wenden tot het secretariaat: Mevrouw Willy Nijhof-Groen
(0315) 241206. Zij draagt er zorg voor dat er onmiddellijk contact
wordt opgenomen met de betreffende vervanger/ster. Op zijn/haar
beurt neemt deze dan weer contact met u op. Zie voor nadere
gegevens zie de colofon. Onder dringende berichten wordt óók
verstaan een spoedopname in één van de streekziekenhuizen dan wel
een opname in Arnhem of Nijmegen, aangezien wij in de regel
hiervan geen bericht ontvangen. Gedurende onze vakantie verblijft
een kennis van ons in de pastorie.
Met een hartelijke groet aan u allen,
A.M.J. Meijer.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Openluchtkerkdienst
Ook dit jaar willen wij weer een openluchtkerkdienst houden. Dit
gebeuren zal plaatsvinden op zondag 17 juni a.s. om 10.00 uur bij
koffie- en speeltuinboerderij "Groot-Nibbelink" aan de
Eendracht - juni 2001
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