Vrijdag Weeksluiting in de Bettekamp, Ds A.M.J. Meijer.
5 mei

Zondag Geen dienst. Wel vrijzinnige dienst in Aalten: Mw H.
7 mei Bleumink.

Zondag 10.00 uur: Ds B.J. Knottnerus. Thema: “Aan de vruchten kent
14 mei men de boom” bij Lucas 6: 43-45.

Zondag 10.00 uur: Dienst voor jong en oud o.l.v. Netty Hengeveld, en
21 mei de leidsters van de zondagsschool Erna Wolsink-Semmelink en
Engelien Veerbeek-te Vruchte en de kinderen van de
zondagsschool. Voor nadere bijzonderheden zie blz. 12. Na afloop is er koffie en limonade in de Eendracht.
Zondag 10.00 uur: De heer Egbert Berkhoff. Thema: “Vrij en positief,
28 mei ondanks alles”.

Zondag Geen dienst, wel vrijzinnige dienst in Aalten: Drs K. van
4 juni Waveren (bekend van TV Gelderland).
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VRIJHEID IN DRIEVOUD
Het is een bekend verschijnsel, dat
wanneer men het gevoel heeft iets te
missen, men zich dan pas de waarde
daarvan bewust wordt. Een bekend
voorbeeld: pas wanneer men ziek is
realiseert men zich welk een wonder
het is om gezond te zijn. Dit is, naar
mijn gevoel, ook het geval met het
begrip ‘vrijheid’. Zo kan ik mij niet aan
de indruk onttrekken dat voor de meeste mensen in onze Nederlandse
samenleving, zeker voor de huidige generaties, ‘vrijheid’ een
vanzelfsprekende zaak is die niet de moeite waard is om daar eens bij
stil te staan. Dit is jammer, want ‘vrijheid’ is een zaak waarover men
nooit genoeg kan nadenken, immers, met het begrip ‘liefde’ behoort
‘vrijheid’ tot de meest wezenlijke gevoelservaringen van het menszijn.
Zij vormen samen de krachtbron van het menszijn en zijn ook
onlosmakelijk verbonden aan begrippen als menselijke waardigheid en
de menselijke scheppingsdrift. Hoewel, zoals ik zojuist aangaf, vrijheid
en liefde in nauwe relatie met elkaar staan, wil ik mij in het kader van
dit artikel beperken tot het begrip vrijheid.
Vrijheid valt in ten minste drie uitingsvormen uiteen.
Allereerst
de vrijheid
Eendrachtis–ermei
2000 van handelen en spreken. We kunnen dat ook1

de formele en de collectieve vrijheid noemen. De vrijheid die wij
bijvoorbeeld verdedigd zien in de ‘Universele Verklaring van de
Rechten van Mens’ Vrijheid is in dit verband een van de grondrechten
van de mens. Op dit punt moeten wij vaststellen dat nog altijd ca de
helft van de wereldbevolking in landen leeft, waar dit recht met voeten
wordt getreden. In Nederland zijn wij op dit punt dan ook bevoorrecht,
maar dat houdt niet in dat we op onze lauweren kunnen rusten. Er
blijven altijd krachten en machten die er om allerlei redenen (meestal
groepsbelangen) op uit zijn stukjes van dit grondrecht af te knabbelen.
In onze democratische rechtsstaat gaat dit door middel van wetten en
regelingen die de schijn wekken het zogenaamde ‘algemeen belang’ of
andere hooggestemde idealen te dienen, maar die in werkelijkheid op
niets anders uit zijn dan belangengroepen te bevoorrechten ten koste
van de vrijheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de doorsnee
burger. In Den Haag krioelt het al van professionele lobbyisten en
pressiegroepen die onze volksvertegenwoordigers bestoken en bij de
EZ. in Brussel is dit verschijnsel nog aanmerkelijk ernstiger, vooral
omdat daar zelfs misdaadorganisaties trachten te infiltreren. Het feit dat
de heer van Buitenen, de klokkenluider van de Europese Commissie, op
een bizarre manier het leven zuur werd gemaakt, spreekt al boekdelen.
Op grond van interne regelingen heeft men getracht hem monddood te
maken. Ik geef dit maar als concreet voorbeeld, want op grond van de
rechten van de mens zouden er geen regelingen mogen bestaan die
mensen verbieden vrijuit te spreken.
Vrijheid van meningsuiting is de meest elementaire voorwaarde voor
het behoud van de burgerlijke vrijheden waaronder de rechtsstaat. Op
dit punt mogen er geen barrières worden opgeworpen. Een ander
voorbeeld (uit duizenden) van geheel andere aard is de regeling dat
kleine steden of dorpen maar op zeer bescheiden schaal woningbouw
mogen plegen en dat alleen bepaalde kernen (grote steden in het
algemeen) kunnen uitbreiden. De ‘ruimtelijke ordenaars’ hebben dit zo
bedacht, maar daarmee worden talloze mensen gedwongen zich in grote
steden te vestigen, terwijl zij misschien liever in kleinere steden of
dorpen zouden wonen. Het recht op vrije vestiging, dat zeker binnen
een staat, een van de formele vrijheden van de mens is, wordt daarmee
2
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18.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek te Varsseveld. Er kan geschreven
worden voor een “verdwenen” man in Nepal, voor twee leden van een
popgroep uit Oezbekistan die na gedwongen bekentenissen ter dood
zijn veroordeeld en voor een “verdwenen” zangeres uit Syrië. Er kan
ook thuis geschreven worden. Inlichtingen hierover kunt u krijgen als u
één van de volgende nummers belt: 61 73 93 of 24 30 77.

Alle moeders wensen wij op 14 mei een heerlijk zorgeloze verwendag !

JUBILEUMGESCHENKEN
Het jubileumboek f 29,50 en het lepeltje met afbeelding van onze kerk
f 12,50 zijn verkrijgbaar bij Mw. Dinie ten Brinke-Rougoor, Kon.
Julianalaan 7, 7051 AL, Varsseveld tel. (0315) 24 22 66.
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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wel ondermijnd. Ik zou mij daarbij neer kunnen leggen, indien ik er van
overtuigd zou zijn dat een ruime meerderheid van de bevolking dit
beleid onderschrijft, maar daar heb ik grote twijfels over.
Toen ik dertig jaar geleden, in het kader van een studiecommissie, aan
een beleidsmaker vroeg of hij wel eens aan de toekomstige bewoners
van flats hadden gevraagd of deze nu wel zo graag in een flat wilde
wonen, kwam kort gezegd zijn antwoord hier op neer dat hij daar geen
boodschap aan had omdat er andere prioriteiten (sic) waren. Tot zover
enkele gedachten en voorbeelden aangaande de bureaucratische
uitholling van de formele vrijheden. Het zou voor mij niet moeilijk zijn
om ettelijke ‘Eendrachten’ te vullen met voorbeelden van regelingen en
ontwikkelingen waarbij ik grote vraagtekens zet.
Een tweede vorm van vrijheid is die van de alledaagse (informele)
vrijheid. De bewegingsvrijheid, de keuzevrijheid en de vrijheid er een
onpopulaire mening op na te houden. Als ik lees, dat in de grote steden
de helft van de bevolking met angst en beven de straat op gaat, laat
staan zich nog in parken waagt, dan is aan deze groep van mensen een
belangrijk stuk vrijheid ontnomen. Het grootste gevaar vormen daarbij
groepjes jongelui die op bepaalde punten samenklonteren en vanuit
deze ‘hangplekken’ gezamenlijk misdadige acties ondernemen en
straatterreur uitoefenen tegen willekeurige burgers. Hier staan de
formele en de informele vrijheid met elkaar op gespannen voet. Met een
beroep op de formele vrijheid kan dit ‘samenscholen’ in normale
omstandigheden niet worden verboden. Toch denk ik dat op grond van
de ervaring, uitzonderingsmaatregelen noodzakelijk zijn om het
informele recht op een vrije leefomgeving waar men zich veilig in voelt
weer min of meer te kunnen garanderen. In een stad als New York, waar
dit probleem ook speelde, schijnt men met een ‘nul-tolerantie-beleid’
weer een aantal grote woonwijken leefbaar te hebben gekregen. Dit wat
betreft de bewegingsvrijheid. Ook onze keuzevrijheid staat onder druk.
Hier vormt vooral de toenemende commercialisering van onze
samenleving een gevaar. Dagelijks worden we gebombardeerd door
allerlei reclameboodschappen. Deze lijken zo onschuldig, maar wie een
beetje thuis is in de reclamewereld weet dat hier een heel
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instrumentarium van geraffineerde psychologische handigheidjes achter
schuil gaat waar de naïeve lezer of kijker behoorlijk mee kan worden
gemanipuleerd. De vraag is nu of een mens die (onbewust) handelt
omdat manipulatie hem daar toe gebracht heeft, nog wel een ‘vrij’ mens
is. Het gevaar hiervan mag men niet onderschatten.
In de dertiger jaren is een heel volk (het Duitse), dankzij handig
misbruik van de massamedia, ziende blind gemaakt en heeft dit volk
zich geestelijk uitgeleverd aan de waandenkbeelden van een idioot. Dit
is misschien wel het meest schrijnende voorbeeld maar op kleiner
schaal gebeurt dit nog dagelijks. Ook achter de ‘Pokémon’ rage en de
‘World on line’ hype gaat en ging geraffineerde massabeïnvloeding
schuil. Onschuldig? De eerste slachtoffertjes zijn al gevallen bij
gevechten om die schandalig dure Pokémon kaartjes. En wat te denken
van de kinderen waarvan de ouders het zich niet kunnen permitteren
deze kaartjes aan te schaffen? Deze zijn gemakkelijke slachtoffers voor
pesterijen. Ik geef deze recente voorbeelden om aan te tonen hoe
gemakkelijk mensen door slimme promotiecampagnes verblind kunnen
worden en zich (onbewust) gedwongen voelen iets te doen. Daarmee
ben ik gelijk bij de laatste door mij genoemde vormen van informele
vrijheid (er zijn er nog veel meer) namelijk die van de vrijheid om er
een impopulaire mening op na te houden.
Op een of andere manier, het is mij zelfs niet altijd duidelijk hoe dat
mechanisme werkt, is plotseling een bepaald onderwerp of een
denkbeeld een ‘taboe’. Over zoiets kan dan niet meer redelijk (zelfs niet
wetenschappelijk) gesproken worden. Wie dan toch een afwijkend
standpunt inneemt kan het verder wel schudden. Hij of zij wordt
volstrekt verketterd. Iedere uitspraak van zo’n ketter wordt uit zijn
verband gerukt en misbruikt om hem of haar te beschadigen of hij of zij
wordt door de ‘spraakmakende gemeente’ vanaf dat moment volstrekt
doodgezwegen en genegeerd. Wie van u heeft er bijvoorbeeld wel eens
gehoord van Dr C.W. Rietdijk? Voor mij is deze wiskundige,
natuurkundige en filosoof een van de meest scherpzinnige en
oorspronkelijk Nederlandse denkers van de tweede helft van deze
afgelopen eeuw. Met veel plezier lees ik al vijfentwintig jaar zijn
4
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buizerds, die er vertoeven voor zowel broedgelegenheid,
woongelegenheid, als eetgelegenheid. Via de Harterinkdijk komen we
langs de karakteristieke boerderij van de fam. Aalbers, om vervolgens
de vele mooie plaatjes in Varsseveld te aanschouwen. Aan het slot werd
door Janny om bloemetje aangeboden aan mevr. Vos en dhr. Papperse
en in hartelijke bewoording dank gebracht voor het gepresenteerde wat
door de aanwezigen met een dankbaar applaus werd onderstreept. Met
een dankwoord aan de aanwezigen voor hun bezoek en aandacht werd
deze geslaagde middag afgesloten. Wanneer we “De Eendracht” hebben
verlaten en op weg zijn naar een volgende bestemming, kijken we, voor
zover we het nog niet wisten, met meer aandacht en bewondering voor
al het mooie in en rond Varsseveld.
Verslag gemeenteavond d.d. 22 maart 2000
Het was een woensdagavond en de zaal was maar matig bezet. De
avond werd verzorgd door Bennie Morssinkhof alias Karel van de
Kaarte met zijn compagnon. Het was een soort “Bütteredners” die met
kleine sketches, grappige teksten en liedjes de mensen probeerden te
vermaken. Het was jammer dat door het snelle spreken in het Twentse
dialect niet alles voor iedereen verstaanbaar was.
DE VRIJE GESPREKSKRING,
komt deze maand nog bijeen op woensdag 17 mei. We behandelen dan
het laatste gedeelte van “De wereld van Sofie” , o.a. Karl Marx,
Darwin, Freud en Friedrich Nietzsche. Plaats: Bij Ries Kroef en
Angelique Niks- van Oosten, de Vloglanden 36, Varsseveld. (241080)
aanvang 20.00 uur. Iedereen die een goed en open gesprek wil, is van
harte welkom.
BERICHTEN VAN DE
VROUWENCLUBS
Op donderdagavond 11 mei om 20.00 uur sluit Vrouwenclub II het
seizoen af met een diner.
AMNESTY INTERNATIONAL
Op dinsdag 2 mei wordt de maandelijkse schrijfavond gehouden van
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enige reeën onze wegen. Langs de “Bovenslinge” vinden we o.a.
spurrie (in vroeger tijden een voedergewas voor rundvee), groot
hoefblad en klein hoefblad, mierik, mierikswortel (geneeskundig kruid)
en smeerwortel. We passeren ook de kikkerpoel die in het kader van het
landschapsbeleidsplan in 1993 is aangelegd. Naast al het mooie wat we
te zien krijgen, worden we nu geconfronteerd met achtergelaten afval.
“Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen, de eigenaar van het
bos, de schillen en de dozen”. Deze spreuk zou hier zeker op zijn plaats
zijn. De volgende halte is het “Hoge Venne”. Een paradijs voor
watervogels, o.a. meerkoeten, futen, aalscholvers, meeuwen, eenden,
o.a. kuifeenden, verder knobbelzwanen in de lange sloot en blauwe
reigers lans de Veenweg. Daarna passeren we De Vennebulten, met
jeneverbessen, bomen en heide, de revue en van daar maken we een
uitstapje naar het Aaltense Goor. Een gebied van 200 hectare dat in het
kader van de ruilverkaveling Aalten, in zijn oorspronkelijke situatie is
gehandhaafd. Hier ontmoeten we het winterkoninkje, de geelgors en de
koekoeksbloem, evenals de citroenvlinder, die we, behalve in het
Aaltense Goor ook in Varsseveld ontmoeten. We gaan terug naar
Varsseveld, waar we eerst een bezoek brengen aan het “Hofshuus”, een
unieke plaats voor vele evenementen, maar ook leerzaam om een indruk
te kunnen krijgen hoe er vroeger werd geleefd en geboerd, met o.a. de
aanwezige oude landbouwwerktuigen, het “bijenschoer” en de bakoven.
Deze laatste wordt bij diverse evenementen nog steeds gebruikt. Na
“Hofshuus” wordt onze aandacht gevraagd voor de molen “De Engel”,
die mede bepalend is voor het beeld van Varsseveld. Het in stand
houden van “De Engel” is mede te danken aan het werk van een aantal
vakbekwame vrijwillige molenaars. In Varsseveld passeren we het
oorlogsmonument. We worden stil bij het lezen van de namen van al
degenen die in de oorlogs– en de na-oorlogse jaren op een
gewelddadige manier om het leven zijn gekomen, ten dienste van onze
vrijheid in het bijzonder, maar ook voor de vrijheid voor iedereen in het
algemeen. Via de Sinderenseweg bereiken we de Wissinklaan, het
Wissinkbos en van daar de Kapelweg met de welbekende kapel. Zo zien
we in de Bergerslagbeek de waterranonkels, terwijl in de Seesinkbeek
onze aandacht wordt gevraagd voor de gele waterkers. Het Idinkbos is
ook in de route opgenomen, met een nogal stevige bezetting van

essays. Maar nooit wordt er aan het werk deze man enige aandacht
besteed, omdat hij de neiging heeft er meningen op na te houden die
tegen de taboe’s ingaan. Ik ben het ook niet altijd met hem eens, maar
hij zet mij wel aan het denken. En als ik zijn geschriften van twintig
jaar terug nog eens over lees dan blijkt mij dat hij achteraf de zaken
haarscherp gezien heeft en dat indien hij destijds serieus genomen was,
een aantal maatschappelijke problemen niet zo uit de hand waren
gelopen. Maar hij bedreigde ‘heilige huisjes’ en daarom werd iedere
discussie over zijn denkbeelden angstvallig vermeden. Ook dit is een
vorm van onvrijheid, waar we alert op moeten blijven.
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Tenslotte is er de geestelijke vrijheid. Dit is de vrijheid die niemand ons
af kan nemen, behalve dat wij die eerst op onszelf moeten zien te
bevechten, te ontwikkelen en ook steeds weer moeten zien te bewaren.
Dit is de vrijheid waarin bij ons zelfs het besef kan doorbreken, om het
met psalm 8 te zeggen, dat wij als mens bijna goddelijk te zijn. Dit niet
als vorm van hoogmoed, maar een vanuit de diepte van onze vrije geest
ontsproten weten dat die werkelijk vrije geest samen met de
onbaatzuchtige liefde rechtstreeks verbonden is met de Geest van God.
Vanuit deze vorm van geestelijke vrijheid weten wij ons dan
verantwoordelijk voor onze medemens en de schepping en onze
verheven bestemming.
Op het Nationaal monument op de Dam in Amsterdam staat, met de
woorden van onze grote dichter A. Roland Holst, deze gedachte als
volgt te lezen:
Nimmer van erts tot arend, was enig schepsel vrij onder de zon,
Noch de zon zelve, noch de gesteenten.
Uit de eersteling daalden de ontelbaren.
Niet onbeheerst, doch enkel beheerst van boven de wereld,
blijft vrijheid ons deel.
Maar de Geest brak Wet en stelde op de geslagen weg de Mens.
Zo bevat deze spreuk de kern van het ideaal, waarvoor in de tweede
wereldoorlog miljoenen hun leven gaven. Tevens behelst deze tekst een
5

waarschuwing aan de geslachten van de toekomst: vrijheid is niet alleen
maar de mogelijkheid om te doen waar je zin in hebt; ware vrijheid
wordt slechts verwezenlijkt waar de Geest mensen omsmeedt – enkel
beheerst van boven de wereld.
Het rijk van de Geest manifesteert zich in de vrije mens. En daarvan
zijn er nog veel te weinig! Wie dus denkt dat de strijd om de vrijheid
een gewonnen race is, vergist zich deerlijk. We staan in dit proces pas
aan het begin! Een opgave waarvoor ieder mens zich persoonlijk zal
moeten inzetten in het belang van de menselijke waardigheid in het
algemeen en in die van zijn eigen waardigheid in het bijzonder.
A.M.J. Meijer
BERICHTEN UIT DE AFDELING
Wij gedenken:
Op 24 maart 2000 overleed op 95-jarige leeftijd de heer
Jan Willem Leneman
De heer Leneman was een telg uit een oud Varssevelds geslacht. De
boerderij waar hij het levenslicht zag was gelegen aan de
Lichtenvoortse weg, droeg de naam van Lenemanshof en dateerde al uit
veertienhonderd. De eerste vier jaar van zijn leven heeft hij daar
doorgebracht, waarna zijn ouders ‘de Horste’ aan de Hiddinkdijk
betrokken, waar hij, tot twee-en-een-half jaar terug de rest van zijn
leven heeft mogen wonen. Als enige zoon was hij voorbestemd het
bedrijf van zijn ouders over te nemen. En zo is het ook gegaan. Gezien
zijn zeer goede verstand waren er andere mogelijkheden voor hem
geweest.

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer
OVERIGE ACTIVITEITEN BINNEN DE AFDELING
60+ Club
Dinsdag 9 mei Lezing over de Corbières en Fitou-streek en wijnen
Ter gelegenheid van de laatste bijeenkomst van dit seizoen van de 60+
club zal mevrouw M-H. Meijer-Paumen een uiteenzetting houden over
de wijnen van de streek waarheen zij steeds met vakantie gaan, de
Corbières en de Fitou-streek. Deze voordracht wordt geïllustreerd door
een dia-montage over dit gebied en een videofilm die door ds. Meijer
werd gemaakt tijdens die wijnreis. Dezelfde voordracht heeft zij ook
gehouden voor de leden van het Nederlandse Wijngilde waar zij lid van
is.
Vanzelfsprekend wordt er ook een glaasje wijn gedronken uit die streek,
dit als afsluiting van het seizoen 1999-2000. U bent allen van harte
welkom aanstaande dinsdag om 14.30 uur.

In 1931 trouwde hij met Gerdina Radstake en in de daarop volgende

Verslag 60+ Club, 11 april
Het is mooi voorjaarsweer, bijna te mooi om binnen te zitten, maar die
gedachte verandert nadat Janny, mevr. Vos en dhr. Papperse van het
J.V.N. en 32 aanwezigen, na de gebruikelijke ontvangst, welkom
worden geheten en hun aandacht wordt gevraagd voor de diaserie
“Mooie plekken van Varsseveld en omgeving”. Er wordt gestart in
Varsseveld, waar we bomen, bloemen, gazons, perken en dichte
bossages zien, die behalve als kleurige variaties, ook een belangrijke
voedselbron zijn voor oudere en jongere vogels. Als dissonant wordt
ook een plaatje met hondendrollen getoond, gewoon vies, maar er wordt
wel mee aangetoond dat nog lang niet iedereen haar of zijn
verantwoordelijkheid kent met betrekking tot het schoon houden van de
leefomgeving. We maken kennis met de toverhazelaar, met
sneeuwklokjes, krokussen, narcissen en lelietjes van dalen. Ook
verschillende “wilde” planten, die spontaan hun levensdrang tonen,
passeren de revue. Twee bekende insecteneters, n.l. de egel en de
huismuis gaan aan ons blikveld voorbij. Zij zorgen er mede voor dat het
insectenlegioen op tijd wordt gesaneerd. Vanuit Varsseveld gaan we
richting “Vlaswinkel” en “Noorderbroek”. Met een beetje geluk kruisen
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Op de lagere school, mocht hij gezien zijn leergierigheid en goede
prestaties al een klas overslaan. Met zijn 12e jaar zat hij al in het - toen
nog bestaande - zevende leerjaar. Alle andere schoolkennis en de kennis
die hij later nog uit boeken en tijdschriften zou vergaren bleef bij hem
paraat, zo bewust heeft hij altijd alles in zich opgenomen. Als in later
jaren iemand tegen de heer Leneman opmerkte: “Wat weet u veel”, was
zijn standaard antwoord: “Nee, ik heb zoveel onthouden”.
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jaren breidde het gezin zich regelmatig uit. De zes kinderen mochten
zich in een wijze en vriendschappelijke vader verheugen. Hij gunde ze
hun vrijheid maar liet wel merken als ze naar zijn mening over de
schreef dreigden te gaan. Een enkele spitse, geestige opmerking was al
voldoende voor jongelui. Niet alleen zijn gezin en zijn bedrijf mochten
profiteren van de wijze inzichten en de kennis van de heer Leneman.
Ook in het bedrijfs- en verenigingssleven heeft hij een belangrijke rol
gespeeld en veel werk verricht. Vele jaren heeft hij in het bestuur
gezeten van – toen nog – de zuivelfabriek ‘de Volharding’ – in de
volkmond – ‘de Botterfabriek’. Van 1955 tot en met 1969, dus veertien
jaar lang, is hij zelfs de secretaris geweest van de raad van bestuur.
Gedurende deze periode kwam ook de samenvoeging tot stand met de
Coberco uit Zutphen. Ook was de heer Leneman mede oprichter en
bestuurslid van de ‘Vereniging Bedrijfsverzorging Varsseveld’; een van
de eerste verenigingen op dit gebied in Nederland. En daarnaast nog
bestuurlijk betrokken wij de ‘Fokvereniging Heelweg’.
Kinderen bezig palmpaasstokken te maken.

ondergetekende. Zie colofon op blz. 19.
EVEN IETS RECHT ZETTEN
In de vorige editie van de ‘Eendracht’ is door mij vermeld dat de
schilderijen die op dit ogenblik in de vitrine die in de hal van de kerk
staat, te bezichtigen (en te koop zijn) zijn vervaardigd werden door
Marjan Hengeveld. Dit is een vergissing. Deze intuïtief tot stand
gekomen schilderijen en kaarten, zijn van Dirkje Hengeveld, Marjan’s
moeder.
TENSLOTTE,
Ik had mijn zoon voor zijn afstuderen een mooie reis beloofd en daarom
hopen wij de laatste 10 dagen van mei en de eerste tien dagen van juni
in Canada en de V.S. rond te trekken met een gehuurd ‘Motorhome’.
Voor de Pinksterdienst ben ik dus weer terug. Voor dringende berichten
gelieve u gedurende mijn afwezigheid contact op te nemen met het
secretariaat Mw J. ten Brinke-Vrieze of Narda en Herman Schuurman.
(zie colofon)
14
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De meeste vreugde beleefde hij echter aan zijn lidmaatschap van de
klompendansers vereniging “‘t Olde getrouw”. Vanaf de oprichting - op
de deel van ‘de Horste’, tot op zeer hoge leeftijd, zijn mevrouw en de
heer Leneman enthousiaste deelnemers van dit gezelschap geweest. De
wekelijkse klompendansavond vormde voor hen beiden het hoogtepunt
van de week. Aan de vrolijkheid, de vriendschap, het dansen en de
uitstapjes in binnen en buitenland, bewaarden zij beiden heerlijke
herinneringen.
Na de beëindiging van hun bedrijf, hebben de heer en mevrouw
Leneman, nog veel fijne jaren mogen hebben. De heer Leneman was
een verwoed lezer van goede boeken. Tot voor kort las de heer
Leneman nog twee tot drie boeken per week en wanneer er een quiz op
de televisie was volgde hij deze met grote interesse, zich daarbij
verbazend dat deelnemers geen antwoorden konden geven op vragen
waar hij geen enkel probleem mee had.
Met de heer Leneman is een wijze, verdienstelijke, en dankbare man
heen gegaan, de volle kerk bij zijn afscheidsdienst getuigde hiervan.
Eendracht – mei 2000
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Wij wensen Han en Noa, Harrie, Gerrie en Gerhard, Willie en Bernard,
Gerard, Wim en Fieke, kleinkinderen, achterkleinkinderen, en alle
anderen die om zijn heengaan treuren, sterkte bij het verwerken van dit
verlies.
ZIEKEN EN HERSTELLENDEN
In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand
opgenomen maar zijn thans weer thuis: Hr H.J. Tykken; Mw W.A.
Hobelman-Vriezen; Mw J.W.G. Hemink-Jolink; . Mw D.J. WolsinkDuitshof en Hr W.G.H. Rutgers. Thans verblijven nog aldaar: Hr. B.
Naves en Hr H.A. Luijmes.
In het Radboudziekenhuis te Nijmegen is op dit ogenblik opgenomen:
Mw E.H. Hesselink-Bruil. In St Antonia te Terborg verblijven Mw B.A.
Duitshof-Jolink; Hr H.A. Duitshof en Mw H.J. Bruil-Lammers. In het
Kon. Beatrixziekenhuis te Winterswijk was opgenomen Mw E. PlanteDekker maar ook zij is weer thuis.(op de Bettekamp)
VERANTWOORDING GIFTEN
Deze maand mocht ik van NN ƒ 25,--; van NN ƒ 25,-- en Hr. en Mw K
–ƒ 50,-- in ontvangst nemen. Van de gemeenteavondcommissie
mochten wij f 1000,- in ontvangst nemen. Voor dit bedrag zijn twee
microfoons en een standaard gekocht voor de Eendracht. Al deze
schenkers hartelijk dank.
GELUKWENSEN:
Onze gelukwensen gaan naar Hans en Janny Nijhof-Weggelaar, die 20
april j.l. 40 jaar getrouwd waren. Zij vierden dit op 30 april j.l., op de
salonboot “Eureka III”, die vanaf Doesburg vertrok met een groot
aantal familieleden en vrienden. Door diverse groepen uit dit
gezelschap werden geestige cabaretliedjes en teksten ten gehore
gebracht en er was een heerlijk buffet. Het was een origineel feest,
waaraan het bruidspaar en alle genodigden mooie herinneringen zullen
bewaren. De keuze van de boot was zeer toepasselijk: Eureka betekent
namelijk: “Ik heb gevonden!”

voorbereid door de leiding van de zondagsschool en Netty Hengeveld,
die deze dienst in samenwerking met de kinderen zullen houden.
Tijdens deze dienst wordt afscheid genomen van Engelien Veerbeek- te
Vruchte die na zich een aantal jaren voor dit werk ingezet te hebben,
haar bakens wat wil gaan verzetten Ook verlaten de zondagschool
omdat zij 12 jaar zijn geworden: Geert-Jan Beunk, Mariëlle Veerbeek
en Kars Tuenter. Het belooft een heel inspirerende dienst te worden
Op 28 mei zal in onze dienst voorgaan de oud-Varssevelder Egbert
Berkhoff. Alweer een groot aantal jaren is de heer Berkhoff voorganger
bij de Vrije Gemeente in Amsterdam. Dit is een al bijna 150 jaar
bestaande religieus/humanistische geloofsgemeenschap.
Het thema van zijn overdenking luidt: “Vrij en positief, ondanks alles”
bij Galaten 1:13.
DE BEZINNINGSBIJEENKOMST OP DONDERDAG 4 MEI,
in de Grote- of Laurentiuskerk, voorafgaande aan de stille tocht langs
de oorlogsgraven op het kerkhof naar het herdenkingsmonument. Deze
dienst is met opzet laag-kerkelijk gehouden om ook buitenkerkelijken
in de gelegenheid te stellen deze bijeenkomst bij te wonen. Deze
samenkomst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de
Oecumenische Werkgroep Varsseveld. Dit jaar zal door mij tijdens deze
dienst een korte overdenking worden gehouden en worden voorgelezen
uit een oorlogsgedenkboek dat mij door ‘Meester’ Hiddink ter hand is
gesteld. Het ‘Varssevelds Mannenkoor’ zal tijdens deze dienst enkele
passende liederen ten gehore brengen. De opbrengst van de collecte zal
ten goede komen aan de ‘Oorlogsgraven-stichting’. Uw aanwezigheid
wordt ten zeerste op prijs gesteld.
OPROEP
Zoals u elders in deze editie van ons maandblad hebt kunnen lezen stopt
Engelien Veerbeek-te Vruchte met haar werkzaamheden voor de
zondagsschool. Hierdoor is er met spoed aanvulling van de leiding
vereist. Wij zoeken nu naar opvolgers/sters voor dit prachtige en fijne
werk.
Aanmeldingen bij een van de dames van de zondagsschool of bij
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Kinderen bezig palmpaasstokken te maken.

De doopdienst op 30
april
was
een
f e e s t e l i j k e
gebeurtenis.
Wij
mochten die morgen
Carlijn
dopen:
Sophie, dochter van
Jorien Mebelder en
Erik de Bruijn, Justin
Elbert, zoon van
Ronnie Kolenbrander
e n
S o n j a
Kolenbrander-Bruil
en Sven, zoon van Jan
en Agnes Burghart.
Dankzij
een
wonderlijk samenspel
van toevalligheden
werd deze dienst
opgeluisterd
met
moo i e
sol oz a n g ,
gitaar- en pianospel
door
Frits
van
Dodeweerd
en

fluitspel van zijn dochtertje Minne.
BIJ DE DIENSTEN
Door mij zullen deze maand geen diensten meer worden verzorgd,
vanwege mijn vakantie van 20 mei tot 10 juni, Joke ten Brinke Vrieze,
die het secretariaat verzorgt, is er in geslaagd bijzonder goede
vervangers te vinden.
Op zondag 14 mei hoopt in onze dienst voor te gaan Ds Bart
Knottnerus, een voor velen van u nog bekende oud-Varssevelder. Het
thema van de overdenking zal zijn: “Aan de vruchten kent men de
boom”, bij Lucas 6:43-45.
Op zondag 21 mei is er een dienst voor jong en oud. Deze dienst is
12
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Ook gaan onze gelukwensen naar Robert Gerritsen en Saskia Vreman
die op 28 april j.l. in “Kasteel Vorden” te Vorden in de echt werden
verbonden. De kerkelijk inzegening vond plaats in de St.
Willebrorduskerk te Vierakker. Hun adres is: Sint Janstraat 15, 7256 BA
Keijenborg.
DE KOMENDE MAAND GAAN ONZE GELUKWENSEN NAAR:
Arnold en Joke ten Brinke-Vrieze, die op dinsdag 2 mei 25 jaar
getrouwd zijn en dit vieren op vrijdag 5 mei samen met kinderen,
familie en vrienden in zaal “de Radstake“ aan de Twenteroute. Receptie
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
De heer en mevrouw Johan Heusinkveld en Willemien HeusinkveldSchuurman van het ‘Zweershuis’, Giezenveld 2 te Varsseveld, zijn op
11 mei a.s. 50 jaar getrouwd, en willen dit vieren op zaterdag 13 mei in
zalencentrum ‘de Ploeg’ met een receptie van 14.30 uur tot 18.00 uur.
Op woensdag 17 mei hopen Gerrit Jansen en Minke Jansen-Zeephat
(Spoorstraat 70) met hun kinderen en kleinkinderen hun 40-jarig
huwelijk te herdenken. De receptie zal plaatsvinden van 16.00 tot 18.00
uur in zalencentrum “De Radstake” aan de Twenteroute.
OOK WILLEN WIJ GELUKWENSEN:
De heer Jan Broens, met het feit dat het onze vorstin heeft behaagd hem
op te nemen in de ‘Orde van Oranje Nassau’, vanwege zijn verdiensten
voor de gemeenschap van Varsseveld en als directeur van de “Univé”.
TOEGETREDEN TOT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP
Maya van der Meer en Jos M.M. Bolder, Nijverheidsstraat 14, 7061 BB
te Terborg en Mariëtte Sevink-Koelman en Jan Sevink.
Wij heten hen van harte welkom in onze kring .
UITWISSELING HOLLINGSTEDT
Al enkele malen is er een vooraankondiging verschenen met de data
waarop we in Hollingstedt hopen te zijn. Voor de goede orde herhaal ik
dit nog maar eens. Wij vertrekken op 7 augustus en hopen 11 augustus
Eendracht – mei 2000
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weer terug te zijn. Voor wie mee wil dit jaar wordt het de hoogste tijd
om zich aan te melden bij Janny Nijhof-Weggelaar (242059)
Aan deze uitwisseling zijn kosten verbonden. U kunt ons steunen door
iets over te maken op de bankrekening van het “Ds P.H. van Lentfonds”: Rabo 36.48.20.167.0. - Warm aanbevolen.
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Met de groepen vier/vijf van de Essenkamp/Berkhoffschool was ik de
verhalen van koning Salomo aan het vertellen. Ik besteed altijd veel
aandacht aan het verhaal waarin verteld wordt dat Salomo, nadat hij
koning is geworden, aan God vraagt om hem in plaats van macht of
andere zelfzuchtige zaken, wijsheid te schenken. Het valt niet mee om
kinderen bij te brengen wat nu eigenlijk ‘wijsheid’ is. Ik laat ze daarom
de spreekwoorden noemen die ze kennen. In de regel kennen ze er wel
een aantal.

EEN KORTE TERUGBLIK
Tijdens onze Palmpaasdienst op 16 april j.l. hebben de navolgende
jonge mensen, na serieuze afweging, in onze geloofsgemeenschap hun
geloofsbelijdenis afgelegd Anka Tannemaat; Imre Tannemaat; Marije
Boomkamp; Liane Groot Wassink en Arjan van der Laan. Wij kunnen
niet anders dan tegenover de Eeuwige hierover onze vreugde en dank
uitspreken. Het was ook een fijne dienst. Na afloop, tijdens het
koffiedrinken, toonden de kinderen van de zondagsschool vol trots hun
Palmpaasstokken.

Vervolgens moeten ze mij vertellen wat deze betekenen. Dan wordt het
moeilijker. Zo riep een van de meisjes bijvoorbeeld: “Om door een
ringetje te halen”. Na eerst gezegd te hebben dat dit een gezegde is en
geen spreekwoord, vroeg ik toch even door om te horen of ze de
betekenis van deze beeldspraak kende. Het bleef even stil. Een van de
leraressen die toevallig langs liep en mij bezig hoorde maakte naar de
kinderen nog een elegant gebaar om ze een beetje op weg te helpen,
maar ze pakten het niet op. Weer keek ik de kring rond en herhaalde de
uitdrukking. Lucie Schuurman waagde het er op en zei: “Dat iemand zo
dun is dat zij door een ringetje kan!”
OPROEP AAN DE OUDERS VAN KINDEREN DIE OP DE
OPENBARE BASISSCHOOL ZITTEN.

De belijdeniscatechisanten.

Binnenkort zal uw zoon of dochter een invulformulier mee naar huis
brengen, waarin u uw voorkeur voor godsdienstonderwijs kunt
vermelden.
Beleefd verzoek ik u hieraan aandacht te besteden, zodat ik hopelijk
volgend jaar uw zoon of dochter (weer) in een van de groepjes mag
begroeten.

Ook bewaar ik heel goede herinneringen aan de dankdienst ter
gelegenheid van het 50-jarig huwelijks jubileum van de heer en
mevrouw Schepers-Brinkhof op dinsdag 18 april j.l.
Het was verheugend dat zowel het “Heilig avondmaal” als de
Paasdienst zeer goed bezocht werden.
Het koor zong op Paasmorgen weer prachtig.
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