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Voorwoord 

Geloven is een werkwoord 

Het krijgen van heftig lichamelijk ongemak op de kortste dag van het 

jaar heeft als voordeel dat het daarna iedere dag een beetje lichter 

wordt; zes maanden lang. Dat stimuleert het herstel. De keerzijde van 

dit verlichte denken manifesteert zich een half jaar later. Vanaf 21 juni 

wordt iedere dag weer een stukje korter. Het herstel verloopt dan theo-

retisch moeizamer. Helaas was dat bij mij ook in de praktijk zo, want 

het revalidatie-effect neemt na zes maanden af. Wat je dan nog hebt 

als restschade krijg je moeilijk weg. Dat geldt vooral voor de gevol-

gen van de hoge partiële dwarslaesie. Beschadigde zenuwen in het 

ruggenmerg herstellen niet of nauwelijks. De schade van de beroerte 

daarentegen kan op den duur afnemen. Het goede netwerk van de her-

senen weet nieuwe wegen te vinden. De vooruitzichten voor mijn on-

willige rechterkant zijn dus gunstig. Dat is een plezierig gegeven om 

in te geloven. Want het is iedere morgen hard werken om hand, pols, 

elleboog, schouder en been weer in beweging te krijgen. Maar hou ik 

het vol, dan kan ik zo’n 85% van hetgeen ik eind 2019 had terug krij-

gen. Lichamelijk word ik dan steeds meer de jonge, ondanks dat ik 

feitelijk ouder word. Curieus. Dat geldt ook voor het woord 

‘revalideren’. Het is afkomstig van het Franse ‘valoir’: de moeite 

waard. Revalideren betekent letterlijk ‘opnieuw waarde krijgen’. Toen 

ik door de beroerte omkieperde en in de val ook mijn ruggenmerg be-

schadigde, werd mijn economische waarde nul en ging ik de samenle-

ving alleen maar geld kosten. Nu kan ik al weer een beetje werken. En 

gelukkig zijn er ook een sociale waarde en een familiewaarde. Die 

zijn niet in geld uit te drukken. Ook is er de eigenwaarde; die revali-

deert goed en wordt iedere dag beter. De mens past zich aan en de 

lengte van de dag heeft daarop geen invloed. Dat had wel de driewie-

ler waarop ik in maart in het revalidatiecentrum in Utrecht plaats 

mocht nemen. Ik kon mezelf verplaatsen en van me aftrappen. Dat 

voelde ongelooflijk goed. Ik ging weer geloven in mezelf. Dat ver-
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sterkte toen ik in juni weer op een gewone fiets zat en in augustus 

weer slaagde voor het rijbewijs. Die eigenwaarde zit ook in het ge-

dicht dat ik maakte bij het begin van de lente op 21 maart 2018. Die 

dag waren er ook gemeenteraadsverkiezingen. Het gedicht heet POR 

en gaat als volgt: 

 

POR 

op de woensdag van 

wederom een mooie tafel-eenheid       

eenentwintig-drie-achttien 

- de kieswijzer nog niet ingevuld - 

neemt het voorjaar mij ter harte 

nachtvorst in de ochtend 

opruimruis uit de bovenkamer 

schept licht in eigen oersprong 

links of rechts lokaal 

niet ter zake 

de keus voor eigen ik 

Positief Ontspannen en Rechtop 

mezelf een POR verdienen 

een pluim 

 

Positief dus en ontspannen en rechtop. In dat voorjaar van 2018 kon 

ik niet bevroeden hoe dicht die POR in 2020 bij me zou komen. Posi-

tief gaat me gelukkig van nature goed af. En ook ontspannen (vooral 

geestelijk) lukt redelijk. Maar dat rechtop staan . . . ? Dat is wel een 

dingetje. Mijn lichaam neigt er nogal eens toe om gebukt door het 

leven te gaan. Het bereik van de armen is dan simpelweg te klein. 

Dus is het speerpunt in de revalidatie: sta rechtop, loop rechtop en zit 

rechtop. Een onbedoeld gevolg van dat herschikken van de nekwer-

vels is bij mij echter meer dwarslaesie-ongemak. Kortsluitingen in  

 

Dichtbundels van Henk zijn nog 

verkrijgbaar bij 

de plaatselijke 

boekhandel. 
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het ruggenmerg zijn een raar fenomeen. Oorzaak en gevolg zijn vaak 

niet duidelijk. Daarom noem ik het oorvolg en gezaak. Dat taalgrapje 

neemt niet weg, dat revalideren hard werken is. Alles is therapie en 

daar moet je wel in geloven. De eerste maanden thuis dacht ik nog: ja, 

aan dat klusje begin ik wel als mijn rechterarm er klaar voor is. Maar 

zo werkt het niet. Ik por mezelf nu rechts tot actie en zie wel waar het 

schip strandt. Gelukkig blijft die schipbreuk meestal achterwege. 

Vooral als je accepteert dat de overtocht langer duurt en meer hinder-

nissen kent. Geluk is een boeket maken van bloemen waar je bij kunt. 

Dat geluk komt ook van de mensen die met je meeleven, die bezoekjes 

brengen, die kaartjes of appjes sturen en/of bellen, vaak meerdere ke-

ren. Gelukkig gebeurt dat ook richting mijn vrouw Herma. Want het 

wordt wel eens vergeten dat de partner het net zo moeilijk heeft als de 

patiënt. Ook Herma’s wereld is compleet veranderd. We moeten er 

beide hard aan werken - ook geestelijk - om de toekomst anders vorm 

te geven. Herman van Veen zingt in zijn lied Suzanne: “Als je blijft 

geloven, kan de zwaarste steen niet zinken.” Dat is een mooie meta-

foor voor positivisme, maar het is niet genoeg. In de praktijk zul je een 

drijver aan die steen moeten bevestigen, anders raak je hem kwijt. Met 

alleen geloven kom je er niet. Er hoort ook de houding bij van jezelf 

accepteren zoals je bent in combinatie met eigenwaarde. Zoals in het 

lied van Harrie Jekkers ‘Ik hou van mij’. Dat klinkt narcistisch, maar 

er zit veel waarheid in. 

Om waarlijk te kunnen leven, moet je van jezelf houden. Dat kan bin-

nen de vrijzinnigheid. Ik wilde eerst schrijven ‘Dat mag . . .’, maar dat 

vind ik niet van deze tijd. Het geloof hoort geen denk- en leefregels 

voor te schrijven, maar open gedachten aan te reiken. Dat doet de vrij-

zinnigheid. Je kunt je eigen keuzes maken. Geloven in jezelf en in het 

ongeziene, om gehoord en gezien te worden. Van daaruit kun je dan 

werken aan een betere wereld, ook in 2021. Met het hart op de juiste 

plaats: omgevings- en vergevingsgezind.  
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Ik wens u, ondanks al het corona-ongemak, een voorspoedig en voor-
al gezond nieuw jaar toe. 
En als het even tegenzit, probeer jezelf dan een POR te verdienen; een 
pluim. 
 

Henk Beunk 
 

 
Van de bestuurstafel 

 
Allereerst willen wij u  heel veel goeds toewensen voor het komende 
jaar. Wij hopen met u dat dit een jaar zal worden waarin we weer met 
een gerust hart samen kunnen komen en activiteiten kunnen  
organiseren. 
Als je terugkijkt op de kerstperiode was het toch op zijn minst een 
rare tijd. Niet ter plekke genieten van de mooie kerstboom, opgezet 
door de kerstboomgroep en de bloemstukken van de bloemendames. 
De heerlijke dennengeur. De warmte van de lichtjes. De chocomel en 
Glühwein. Elkaar fijne feestdagen wensen. Maar achter de schermen 
is er alles aan gedaan om u toch nog  KERST te brengen.  Onze kerk 
leek op een opnamestudio, maar daardoor verliep alles perfect.  
Dankzij Alex en Sander! Mark, onze nieuwe organist, werd meteen 
door de omstandigheden voor de leeuwen gegooid. Hij mocht beide 
vieringen spelen. Ook nog een kwartier voluit, zodat het buiten te ho-
ren was. 
Er was warmte, licht, koffie en gezelligheid voor en door alle mede-
werkenden. Mooie woorden van Nicoline en Marchel, zang en orgel-
spel. Eerste kerstdag de gebroeders Simmes, prachtig hebben ze de 
viering opgeluisterd met hun spel op vleugel en viool. 
 

Dank aan allen! 
 
En nu positief vooruitkijken, 2021 in! 
 

Van de penningmeester 
 
Ontvangen via een bezoekdame € 50,- 
 
Hartelijk dank hiervoor. 
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Van het Landelijk 
 

Aan de leden van Vrijzinnigen Varsseveld e.o.*, 
 

Als lid van Vrijzinnigen Varsseveld e.o. bent u automatisch lid van de 
landelijke koepelvereniging Vrijzinnigen Nederland* 
Bij de landelijke vereniging ligt nu een concept voor aangepaste statu-
ten en algemeen reglement voor. Voor een statutenwijziging hebben 
alle leden het stemrecht. Alleen als tenminste een/tiende van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is (en twee/derde voor is), kan de 
voorgestelde wijziging doorgaan. 
 

Leden kunnen iemand machtigen om namens hem of haar en stem uit 
te brengen. Voor Vrijzinnigen Varsseveld e.o. zal Els Venneker optre-
den als gevolmachtigde namens de afdeling. 
 

Hieronder staan de toelichting bij de voorgenomen wijzigingen afge-
drukt en het machtigingsformulier. 
Als u, behalve de toelichting, de complete Concept Akte van Statuten-
wijziging wil lezen, wordt deze op verzoek toegezonden. 
Op te vragen via: secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 
 

Wij vragen u uw standpunt te bepalen en middels het machtigingsfor-
mulier achter in de Eendracht Els Venneker te machtigen u in de lan-
delijke vergadering te vertegenwoordigen. 
 

Het machtigingsformulier kunt u retourneren door: 

- deze uit de Eendracht te knippen (of kopiëren) en middels een ge-

frankeerde enveloppe aan ons toe te sturen: Postbus 42, 7050 AA 

Varsseveld 

- deze uit de Eendracht te knippen (of kopiëren) en te bezorgen bij 

Dhr. J. van der Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS, Varsseveld 

- een foto te maken van het ingevulde formulier en deze te mailen of 

appen naar: voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl   0646250342 (Els 

Venneker) 

Wij vragen u het machtigingsformulier voor 15 februari aan ons 

terug te sturen. 
 

Als bestuur van deze afdeling staan wij achter deze voorgenomen 

statutenwijziging. 

mailto:voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
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NB: Enkel leden van de afdeling hebben stemrecht. 
 

* In dit stuk zijn niet de officiële, statutaire namen gebruikt. Bedoeld 

worden Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld en 

omstreken en Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 

Toelichting: 
 
Aan de leden van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Neder-
land  
Toelichting bij de wijziging van de statuten van de landelijke  
vereniging “Vrijzinnigen Nederland”  
 
In de afgelopen jaren is er gewerkt aan een aanpassing van de 27 
jaar oude statuten van de vereniging Vrijzinnigen Nederland. Naast 
de noodzaak om de statuten in juridische zin in lijn te brengen met 
de vereisten van deze tijd, zijn de verhoudingen binnen de vereni-
ging veranderd waardoor een aanpassing nodig was.  
In de ledenvergadering van 26 november 2016 is door de leden een 
commissie (‘de commissie Vrijzinnigen 2020’) ingesteld die onder 
andere de opdracht meekreeg om voorstellen te doen voor aanpas-
sing van de statuten; In de ledenvergadering van 21 september 2019 
zijn de bestuursadviezen naar aanleiding van de voorstellen van de  
commissie Vrijzinnigen 2020 besproken en heeft de vergadering op 
één advies na de adviezen overgenomen en het bestuur gevraagd op 
basis daarvan de statuten en het algemeen reglement aan te passen. 
De aangepaste statuten en het algemeen reglement zijn besproken in 
regiovergaderingen in mei en juni van dit jaar.  
Bijgaand treft u de concept statuten en algemeen reglement aan zo-
als die na een ieders inbreng luiden.  
Samengevat zijn de belangrijkste verbeteringen of veranderingen ten 
opzichte van de oude statuten de volgende:  

 

A In de oude statuten dienden een aantal besluiten van afdelin-

gen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de landelijke 

vereniging; in plaats van goedkeuring worden in de nieuwe 

statuten een aantal besluiten van een afdeling alleen voor 

advies aan de landelijke vereniging voorgelegd. Alleen in 

bijzondere situaties worden zulke besluiten voorgelegd aan 
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de Algemene Vergadering van de landelijke vereniging.  

 

B De aanstelling van een voorganger door een afdeling is de ver-

antwoordelijkheid van een afdeling. In het proces naar de aan-

stelling zal de algemeen secretaris de afdeling bijstaan met ad-

vies.  
 

C De positie van het convent (de vereniging van voorgangers) is 

duidelijker omschreven.  
 

D Om ervoor te zorgen dat ieder lid de gelegenheid heeft om zijn 

of haar stem te laten horen in de besluitvorming binnen de lan-

delijke vereniging, is duidelijker omschreven hoe dat proces in 

elkaar zit.  
 

E Voor alle duidelijkheid zijn een aantal begrippen gedefinieerd; 

in algemene zin zijn de statuten aangepast aan deze tijd, de 

structuur is verbeterd en ze zijn consistenter gemaakt.  

 

Volgens de huidige statuten (art 26-3) kan tot wijziging van de statuten 
worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van de 
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste een/
tiende van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Leden hoeven 
dus niet aanwezig te zijn in de vergadering maar kunnen iemand mach-
tigen om namens hem of haar een stem uit te brengen.  
 
Afhankelijk wat het bestuur van een afdeling besluit, kan zij een verga-
dering van haar leden bijeen roepen en daarin de concept statuten en 
reglement aan de orde stellen. Na de bespreking daarvan, tekenen de 
aanwezige leden een volmacht waarin zij een daartoe aangewezen ge-
volmachtigde volmacht geven om in de landelijke vergadering al dan 
niet in te stemmen met de voorgestelde gewijzigde statuten en algemeen 
reglement.  
Het bestuur van een afdeling kan ook besluiten haar leden schriftelijk of 
per e-mail te vragen om een machtiging, waarbij een lid aangeeft of hij 
of zij voor of tegen de wijziging van de statuten en het algemeen regle-
ment stemt.  
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Het bestuur van onze afdeling heeft besloten dit via een machtigings-
formulier te doen in verband met de onzekerheid over samenkomen 
door de  Covid 19 voorschriften. 
 

U vindt dit formulier achter in deze Eendracht 

 

  

 
 
Terugblik kerst  
 
Ja, het was zeker anders dan andere jaren. Kerst. 
Maar om hier toch ook een positief punt te noemen: 
 
Op 27 december waren onze kerstvieringen 
meer dan 600 keer bekeken! 
 
Nicoline                                      
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Aktiviteiten 

 17 januari – Oecumenische Gebedsdienst voor de eenheid 
 

Op 17 januari is er om 10.00 uur een gezamenlijke viering in het kader 

van de week van het gebed voor de eenheid van de christenen. 
De viering wordt uitgezonden vanuit de protestantse kerk in Silvolde 
via kerkdienstgemist.nl (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1496-

Protestantse-Gemeente-Silvolde) en is ook alleen op deze manier mee 
te beleven. De dienst is voorbereid door enkele leden van de oecumeni-
sche werkgroep Silvolde. Voorgangers zijn ds. Th. Menting en ds. G. 

van der Velde-Meijer. Vanuit de verschillende kerken zullen er mensen 
meewerken. Rond het verhaal van de bruiloft te Kana staan we stil bij 
het verlangen naar volheid en het wonderlijke begin dat aan het einde 

komt. 

Meditatie-avonden op thema 

Zo gauw de maatregelen het toelaten, worden de  meditatieavonden 
weer aangeboden. 
Te beginnen, indien mogelijk, de 3de vrijdagavond in februari 2021. 
Dus 19 februari a.s. 
Het thema voorjaar 2021 is ‘de helende kracht van Aartsengelen’.  
Waaronder de Aartsengelen Sandalfon, Uriël, Raphaël en Michaël. 
Iedereen is van harte welkom. 
Het adres is Vrijzinnig Centrum ‘de Eendracht’, Pr. Beatrixstraat 1a, 
Varsseveld. 
 
Veel kracht en moed gewenst in deze zo bijzondere periode met  
uitdagingen. Deze biedt ons allen veel kansen. 
Blijf in vertrouwen vanuit verbinding met de Bron van onvoorwaarde-
lijke universele Liefde vol helder stralend transparant kristallijnen 
Licht. 
Graag tot ziens! 
Meer informatie en/of aanmelden bel Riemke: 0315 329107 
of mail:  riemkedeboer@hetnet.nl 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1496-Protestantse-Gemeente-Silvolde
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1496-Protestantse-Gemeente-Silvolde
mailto:riemkedeboer@hetnet.nl
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  Een symbolisch verhaal over Oud en Nieuw uit Noorwegen. 
 

De oudejaarsnacht 
 
Het was de laatste dag van het jaar. Een dikke laag sneeuw lag over we-
gen en velden. Er was een kleine jongen onderweg; hij droeg nieuwe 
schoenen, en had een grijze das en een rode puntmuts. Hans heette hij. 
Op zijn rug droeg hij een kleine rugzak. Zijn moeder had daarin een 
kerstbrood en een driekoningenkaars gepakt. Ze had hem op het hart ge-
drukt zich goed te gedragen. Hans moest zijn grootmoeder en grootvader 
opzoeken. Hij moest vooral niet vergeten netjes te groeten en te bedan-
ken en ze een vrolijk en gezegend nieuwjaar te wensen. Ja, daar zou hij 
aan denken. 
 
De dagen in de winter zijn maar kort; de sneeuwwolken hingen zwaar in 
de lucht: en al spoedig vielen de sneeuwvlokken naar beneden, stil en 
dicht bij elkaar, zoals het dons van een dekbed. Toen Hans een stukje 
gelopen had, bedacht hij, dat hij een kortere weg kon nemen over een 
bospad. 
 
De sneeuw viel in steeds grotere vlokken en tussen de bomen begon het 
al donker te worden. Voor Hans het wist, was het nacht geworden. De 
weg was dicht gesneeuwd; hij kon hem niet meer vinden. Had hij maar 
lucifers bij zich gehad, dan had hij de kaars kunnen aansteken en zo mis-
schien via zijn voetsporen de weg weer terugvinden. Nu wist hij niets 
beters te doen, dan onder een boom te gaan zitten en te wachten tot de 
sterren en misschien zelfs de maan te voorschijn zouden komen. 
 
Hoe lang hij daar gezeten had, wist alleen de duisternis. Hij was al bijna 
helemaal ingesneeuwd, toen hij plotseling in de verte een licht zag. 
Moeizaam stond Hans op en ging op het licht toe en na korte tijd stond 
hij voor een groot vuur. Nog nooit had hij een vuur zo helder zien bran-
den. Om het vuur zaten twaalf grote mannen, die wijde mantels droegen. 
Ze zaten daar stil en ernstig, bijna als koningen en staarden in de vlam-
men. Een enkele droeg een kroon van ijs op het hoofd of kronen van 
dennenappels; weer anderen hadden kransen van groene bladeren of  
korenaren. Hij die de oudste leek, hield een stok in zijn hand en pookte 
in het vuur, hij wendde langzaam het hoofd om en vroeg: "Ken je ons?" - 
"Dat dacht ik wel," antwoordde Hans. Want hij begreep dat de wijze  
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mannen die hij hier zag, de twaalf maanden van het jaar moesten zijn. 
De oudste die de stok vast hield, dat was zeker december. Daarom droeg 
hij ook een donkere mantel. 
 
"Vertel ons dan wie we zijn," moedigde de grijsaard hem aan terwijl hij 
het vuur aanwakkerde. En Hans zei het versje op dat zijn opa hem ge-
leerd had. 
 

Geeft januari een sneeuwtapijt, 
dan zijn we gauw de winter kwijt. 
 
Is februari kil en nat, 
hij brengt ons koren in het vat. 
 
Nooit is maart zo zoet, 
of 't sneeuwt op de boer zijn hoed. 
 
Als april blaast op zijn horen, 
Is 't goed voor hooi en koren. 
 
Veel onweer in mei 
dan zingt de boer joechei. 
 
Juni meer droog dan nat, 
vult met goede wijn het vat. 
 
Wil september vruchten dragen, 
dan in juli hitte om te klagen. 
 
Geeft augustus zonneschijn, 
zeker krijgen we goede wijn. 
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Septemberregen op het zaad 
komt het boertje wel te staad. 
 
Oktober met groene blaan, 
duidt een strenge winter aan. 
 
Als 't in november 's morgens broeit, 
wis dat de storm dan 's avonds loeit. 
 
December veranderlijk en zacht, 
geeft een winter waar men om lacht. 

 
De grijsaard met de stok knikte goedkeurend. "Omdat jij ons kent," 
sprak hij, "kennen wij jou ook. Je bent precies op tijd gekomen, want in 
deze nacht waarin het oudejaar voorbij is kan jij ons helpen. Zie je hoe 
klein ons vuur geworden is? Let nu goed op wat er gebeurt, als ik de 
stok aan broeder januari reik. Kruip dan gauw onder zijn mantel, dan 
zul je zien hoe het nieuwe jaar uit de sterren neerdaalt. Haast je dan en 
bezorg ons nieuw vuur met je kaars, want weldra zal het oude vuur uit-
gaan."  
 
Toen de oude man dit gezegd had, klonk er in de lucht een geluid. Het 
was of machtige klokken luidden. Het geluid kwam van ver weg en van 
dicht bij. Het leek wel over alle landen en alle rijken op aarde te weer-
klinken. December richtte zich op, hief zijn stok op en riep met luide 
stem: "Nu broeders, gaat de staf van hand tot hand.  
Terwijl de  nieuwjaarsklokken klinken over het land. Zegen, God die in 
de hemelen troont, nu alles wat op aarde woont”. 
 
Terwijl hij sprak was Hans onder de mantel van januari gekropen die 
hem omhulde als een grote witte nevel. Boven hem straalden en glin-
sterden de sterren en beneden hem bewogen de zaadjes en de kiemen in 
de aarde. Er kwam een klein volkje aangelopen; ze droegen lantaarns in 
de hand,  “Hier komen wij met het nieuwe jaar!”, zeiden ze. 
. 
En werkelijk, toen Hans goed keek, zag hij dat alle wortels kleine ge-
zichtjes hadden. Het leek wel of de aardmannetjes en de elfjes bruiloft 
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vierden. Hans was zo verbaasd over dit alles, dat hij bijna zijn op-
dracht vergat. Maar toen zag hij dat zijn eigen driekoningenkaars al 
brandde. Eén van de aardmannetjes had hem aangestoken. Hans 
hield zijn hand voor de kaarsvlam om hem te beschermen en sloop 
onder de mantel van januari vandaan.  
Van het vuur was nog slechts een klein beetje gloed over. Nu reikte 
december de staf aan zijn broeder januari.  
Deze nam het licht dat Hans in de hand hield en stak daarmee het 
nieuwe vuur aan.  
De vlammen sloegen hoog op, het licht was zo overweldigend dat 
Hans zijn handen beschermend voor zijn ogen moest houden. 
 
Toen hij weer opkeek, was het vuur er niet meer en de twaalf maan-
den waren ook verdwenen. Maar de hemel was opgeklaard en boven 
de boomtoppen stond een volle ronde maan. Hans stond op en ging 
weer op weg. In het maanlicht was het makkelijk de sporen in de 
sneeuw te volgen tot aan de weg; en daar was het huis van zijn 
grootouders al. In het donker was hij het voorbij gelopen.  
 
“Gelukkig nieuwjaar," wenste Hans, toen hij over de drempel de 
warme kamer binnenging. De oude mensen waren verbaasd en  
verheugd hem te zien, want grootvader wilde juist het bos in gaan 
om Hans te zoeken. Grootmoeder maakte op de kachel warme melk 
met kandij, maar Hans was zo moe dat hij nauwelijks kon drinken. 
"Laten we hem liever in bed stoppen," meende grootmoeder. "Het 
kerstbrood is geloof ik nog wel heel," mompelde Hans, "maar de 
driekoningenkaars is al bijna op, want daarmee heb ik nieuw vuur 
voor de twaalf maanden gehaald." Daarop viel hij in een diepe 
slaap. 
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De schoenen 
 
Onlangs heb ik afscheid genomen van mijn oude tuinschoenen…
ze waren totaal versleten…dat wel. 
Dat maakte het lang uitgestelde afscheid wel iets makkelijker. 
Tijd had gemaakt, dat ik verknocht werd aan die schoenen, ze 
wisten de weg in mijn tuin. 
Ze leken, als je ze aankeek van voren, een mondopening te ont-
wikkelen omdat de zolen  loslieten, aandoenlijk, maar gevaarlijk. 
Voorzichtigheid werd een vereiste! 
Misschien moet ik met mezelf afspreken om schoenen geen tuin-
taken meer te laten doen, of misschien is het onderstaande  
verhaaltje een mooie uitzondering op mijn regel. 
 
Een man stapte op een dag in India in de trein. Terwijl hij instapte 
verloor hij een van zijn schoenen. 
De schoen belandde vlak naast het spoor en omdat de trein zich al 
in beweging zette, kon hij zijn schoen niet meer pakken. 
Kalm trok hij ook z’n andere schoen uit en wierp die beheerst 
naast de gevallen schoen die naast het spoor lag. 
Een medepassagier vroeg verbaasd waarom hij dat deed. 
De man glimlachte en zei: “De arme man die mijn verloren 
schoen langs het spoor vindt, vindt nu een paar dat hij kan gebrui-
ken”. 
 
Deels eigen verhaal, deels uit: ‘Wijsheid uit India’.  
 
Dieneke 
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De Herberg 
Mens-zijn is een herberg. 
Elke dag komen er nieuwe gasten. 
Vrolijkheid, somberheid, laagheid, 
even een helder moment als een onverwachte 
bezoeker. 
 
Verwelkom ze en biedt allen een gastvrij onthaal. 
Ook al zijn het een hoop zorgen die jouw huis overhoop halen, 
behandel toch elke gast met respect. Misschien ruimt hij bij je op en 
maakt hij plaats voor iets anders, iets fijns. 
 
De sombere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid, treedt  
ze lachend bij de deur tegemoet en noodt hen binnen. 
Wees dankbaar voor wie er komt, want ieder van hen is gestuurd  
als een gids uit het onbekende. 
 
Rumi 

Uren, dagen, maanden, jaren 
(een nieuwe tekst op dit bekende lied door Coot van Doesburgh) 
 
Uren, dagen, maanden, jaren 
gaan als water door je hand. 
Om te leven en ervaren 
ziet men nauwelijks nog ‘t verband 
tussen werken, zorgen, leven. 
Hoe verdelen wij de tijd 
die zo spaarzaam wordt gegeven 
en zo moeiteloos verglijdt. 
                                                                         
Sta dus stil bij de fragmenten 
die er werkelijk toe doen. 
Klein-en groot geluksmomenten  
van elk jaar en elk seizoen.  
Neem de tijd om te genieten  
geef ook aandacht aan de pijn 
Tranen zijn om te vergieten 
en daarna weer sterk te zijn. 
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Zomaar wat gedachten 
 
Veel zit er in mijn hoofd, maar om het te verwoorden op papier vind ik 
lastig. 
Het lijkt wel of het virus zich overal doorheen dringt en alles op zijn 
kop zet. Ook al ben je niet ziek, je hebt er zijdelings toch mee te ma-
ken. En vanaf het moment dat het mondkapje verplicht werd, werden 
dingen ook weer anders. 
Daar waar je altijd mensen meteen herkende, moet je nu wel drie keer 
kijken voor je ziet wie het is. Het zijn enkel de ogen die je ziet. Ik vind 
het gehele beeld toch prettiger.  
En zo kan het dus gebeuren dat je iemand voorbijloopt die je niet zo 
gauw herkent, maar die je normaal gesproken had gegroet. 
Afstand, afstandelijker, onpersoonlijker. 
h 

Het doet me opeens denken aan het stuk in de bijbel waar geschreven 
wordt over Jezus die opgestaan is uit het graf, maar niet herkend wordt. 
De twee Emmaüsgangers die bedroeft over het overlijden van hun ge-
liefde Jezus praten en niet in de gaten hebben dat Hij het is die naast 
hen loopt. Pas als Hij bij hen aan tafel zit en het brood breekt en aan-
biedt, worden hun ogen geopend. 
Als kind hebt u misschien ook de mogelijkheid gehad in een kinderbij-
bel te lezen. Daar wordt alles nog eens extra ‘verwoord’ met prachtige 
plaatjes. Niet alleen dit verhaal, maar vele. 
Maar veel wat er gebeurt blijft een mysterie. Je gelooft er onvoorwaar-
delijk in, of niet. 
Misschien denkt u nu wel: “Nou ga je wel ver in je denken”.  Of: 
“Deze vergelijking gaat echt mank!” 
Gelukkig hebben wij de vrijheid ‘vrij’ te denken en respecteren we el-
kaars mening. Maar verschil van mening blijft. 
Ik pakte mijn bijbeltje er eens bij en zag dat ik achterin wat aantekenin-
gen had gemaakt. 
Dat was uit de periode dat ik bij een bijbelkring aangesloten was, laten 
we zeggen, zo’n 50 jaar geleden. (tjonge, dat klinkt oud) 
Daar stond onder andere geschreven: ‘Johannes wil zijn tijdgenoten 
bemoedigen in een tijd van oorlogen, vervolgingen, rampen 
en ontreddering’. Zijn boek is een document van geestelijk verzet.  
Hij zegt: “Geef het niet op!” 
“In de tijden die we beleven gebeurt er meer dan we zien en horen”.  
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Hoe waar is dat nu ook weer. Het is van alle tijden. Nu, in deze perio-
de die al bijna een jaar duurt, zijn er zoveel mensen geweest die iets 
op moesten geven. 
Bij je familie zijn, vrienden bezoeken, feestjes, gezellig winkelen, 
concerten bezoeken, ondernemers die deuren moesten sluiten.  
Ook nu ik dit schrijf zijn weer vele deuren gesloten. Mensen maken 
zich zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. 
Maar bovenal zijn er mensen die hun leven moesten geven door iets 
dat we niet eens kunnen zien, een onzichtbaar gevaar.  
Er zijn mensen die volledig vertrouwen op God, er zijn mensen die 
volledig vertrouwen op de wetenschap, er zijn mensen die vertrouwen 
op beide, of op wat dan ook. Je kunt denken en voelen wat je wilt, die 
vrijheid hebben we. Daar kun je je aan vasthouden of misschien wel 
vastklampen. 
Om even terug te komen op Johannes: “Geef het niet op!!!!” 
Er komt weer een tijd dat we door het leven gaan en elkaars volledige 
gezicht zien. 
Die ogen als spiegel van de ziel, maar ook dan weer die lachende, 
vriendelijke mond. 
Er komt weer een tijd dat we allemaal samen kunnen zingen in de 
kerk, zonder risico. 
Er komt weer een tijd dat we elkaar omhelzen en kussen, of gewoon 
‘maar’ een hand kunnen geven. 
Het leven zal anders zijn….maar toch... 
 

Elkaar vertrouwen, samen dingen beleven, 
samen vieren, samen iets ondernemen, dat zal 
vast wel weer komen. 
 

Dan wordt afstand weer klein,  
afstandelijk weer dichterbij,  
onpersoonlijker weer persoonlijk.  
 
Els 
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Veel kabels, lampen, micro-

foons en camera’s, laptops, heel 

veel kennis van zaken,  koffie en 

overleg. 

Het was hard werken!! 

 

Over hard werken gesproken; 

Hier werkte het orgel héél hard! 
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Machtiging 

 

Hierbij machtigt……………………………………………….. , 

lid van…………………………………….(afdeling) 

……………………………………………..(gemachtigde) om 

op de eerstvolgende ledenvergadering van Vrijzinnigen Neder-

land in 2021 , in welke vergadering de gewijzigde statuten en al-

gemeen reglement ter goedkeuring aan de leden wordt voorge-

legd, mijn stem als volgt uit te brengen: 

 

 

- Vóór de voorgestelde gewijzigde statuten en algemeen  

 reglement .. 

 

- Tegen de voorgestelde gewijzigde statuten en algemeen 

 reglement .. 

 

 

  (naam)……………………………………………….(datum) 
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De Eendracht 

Omdat er nog geen activiteiten kunnen worden aangeboden, is er 

in de Eendracht van februari weinig te melden. 

Derhalve hebben we besloten deze Eendracht tot half februari te 

laten doorlopen. De volgende Eendracht komt dan weer uit op 23 

februari. Sluiting kopij: 15 februari. 

Mocht er toch onverhoopt iets te melden zijn, wordt dat via onze 

website gedaan. 

www.vrijzinnigenvarsseveld.nl 
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Namen en adressen / Colofon 
 

Voorganger:       Mevr. N. Swen-Fischer , Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM 

        Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl  

Administratie:    Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,  Postbus 42,  

        7050 AA Varsseveld 

E-mailadres:       info@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Beheer kerk en verenigingszalen: 

        Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28204871 

Verenigingszaal: ‘De Eendracht’, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37 

Voorzitter:        Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 785963 of  

        (06) 46 250 342  voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Secretaris:       Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 243548 

        secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Penningmeester: Mevr. M.B.M. Kolkman, Kostersweide 42, 7121 HH Aalten 

                              (0543) 476870  of  (06) 21622855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Bankrekening:    Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, 

         t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld  

60+ Club:       Mevr. J. Nijhof-Weggelaar,  

                              (0315) 24 40 49,   60@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Café Cult:            Mevr. J. Bruggink (06)21854353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Balansgroep:       Mevr. G. ten Brinke, tel. (0315) 241253, balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Samensteller  ‘Eendracht’: Mw. E.G. Venneker 

         

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht: 

                     Voor de Eendracht van  maart:  15 februari 

         Voor de Eendracht van  april  : 15 maart 

Kopij adres redactie     :  redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl 

Autodienst Varsseveld  : Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad. 

         Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering. 

         Coördinator Dhr. J. v.d. Laan  tel. (315) 243548 

Autodienst Aalten         : Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250 

 
Website           : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl       
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Zondag 
10   januari 

10.00 u. Geen viering in de kerk 
Korte viering via: www.degelebus.nl/10januari 

   

Zondag  
17   januari 

10.00 u.    Oecumenische Gebedsdienst, online 
Zie blz. 11 

   

Zondag 
24   januari 

10.00 u. Geen viering 

   

Zondag 
31   Januari 

10.00 u. Geen viering 

   

Zondag 
7     februari 

10.00 u. Geen viering 

   

Zondag 
14   februari      

10.00 u. Viering 
Voorganger: Mw. N. Swen-Fischer 
Aanmelden: secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl 
Autodienst: Mevr. W. Nijhof. tel. 0315 241206 

  

 

   




