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Beste lezer,

Kopje koffie en een goed gesprek?

Een goed begin van het nieuwe
jaar: deze nieuwe flyer biedt weer
allerlei activiteiten die kunnen inspireren tot denken en doen. De variatie in het aanbod mag er zijn: lezingen, gesprekskringen, bloemschikken, films en zo meer. De oecumenische werkgroep Ontmoeting & Inspiratie nodigt uit om elkaar te ontmoeten, of u nu lid bent van de Vrijzinnigen Varsseveld e.o., de Maria
Laetitiaparochie, de Protestantse
gemeenten van Silvolde, Etten-UlftTerborg, Gendringen-Bontebrug of
Varsseveld. Uiteraard zijn mensen
van elders ook van harte
welkom!
Namens de werkgroep,
ds. Frederiek Lunshof,
secretaris

Dat kan op verschillende plaatsen
binnen de Oude IJsselstreek. Vrije
inloop voor iedereen.
Etten

De Glazeren Kast,
Oudekerkstraat 2A

3e dinsdag v.d.
maand
10.00 - 11.30 u

Gendringen

St. Maartenkerk,
Grotestraat 28,
ingang Kerkplein

3e woensdag
v.d. maand
10.00 - 11.30 u

Ulft

Het Kruispunt, Petrus en Elke donderdag
Pauluskerk, ingang Kenne- 9.30 - 12.00 u
dyplein

Varsseveld Vrijzinnig centrum
De Eendracht,
Doetinchemseweg 5

Elke vrijdag
10.00 tot 12.00 u

Varsseveld Borchuus, Kerkplein 3

1e dinsdag v.d.
maand,
10.00 -11.30 u

Leerhuis Kerk & Israël

Verzet en overgave - Bonhoeffer

In het Leerhuis lezen we
verhalen uit het Oude
Testament. Teksten die te
denken geven, vragen
oproepen over de wortels
van ons geloven. Wie mee wil doen aan
het Leerhuis hoeft geen verstand van zaken hebben, vragenderwijs proberen we
met elkaar wat wijzer te worden. Dit jaar
laten we ons inspireren door de psalmen
en volgen we het verhaal van Mozes.
Mensen uit Halle: van harte welkom!

Drie avonden lezen we
gedeeltes uit de brieven
en aantekeningen, die
Dietrich Bonhoeffer
schreef tijdens zijn gevangenschap van april 1943
tot en met april 1945.
Deze teksten geven
een goed beeld van zijn geloof en hoop,
van zijn theologie, maar ook van zijn twijfel en aanvechtingen. Opvallend is hoe hij,
ondanks de omstandigheden, in zijn correspondentie met familie en vrienden,
warmte, vertrouwen en hoop uitstraalt in
één van de meest zwarte perioden van
onze geschiedenis.

Data:

woensdag 8 januari, 12 februari
en 18 maart
Tijd:
10.00 – 11.30 uur
Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen
Leiding: ds. Frederiek Lunshof
dslunshof@xs4all.nl of
dominee@kerkhalle.nl
Info/opgave: Willy Jansen, tel. 0315242134, willy@degeurt.nl

Hugo Borst
Hugo Borst: sportjournalist, mediapersoonlijkheid, auteur èn luis
in de pels als het om
verbeteringen in de
zorg gaat. Deze zondagmiddag vertelt hij
over zijn ervaringen. De omstandigheden
in het verpleeghuis van zijn dementerende moeder zorgden ervoor dat Borst zich
met een brief aan staatssecretaris Van
Rijn mengde in de discussie over de organisatie van zorginstellingen. In 2015 verscheen de bundel Ma, een verzameling
van columns gemaakt voor het Algemeen
Dagblad. In 2017 volgde Ach, moedertje.
Datum: zondag 12 januari
Tijd:
14.30 uur, zaal open 14.00 uur
Plaats: Vrijzinnig Centrum De Eendracht,
Doetinchemseweg 5, Varsseveld.
Kaarten: voorverkoop: €15,-; aan zaal
€17,50 (incl. consumptie). Reserveren via tickets.ticketfx.nl
Info:
www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

Data: maandagavonden 13 en 27 januari
en 3 februari
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Borchuus, Varsseveld.
Info/opgave: Kor Datema, tel. 0315241733, datemak@hetnet.nl

’Veemdelingen en priesters’ (vervolg)
Hoe ga je als kerk om met
ontkerkelijking? Dat is de
centrale vraag in het boek
‘Vreemdelingen en priesters’ van Stefan Paas, hoogleraar missiologie en interculturele theologie. Stefan
Paas pleit voor een andere
houding van kerken: bescheidener, meer passend bij de tijdgeest.
Daarbij doet hij recht aan de realiteit en
aan de missionaire kern van het christelijk
geloof. De bedoeling van de groep is om
zijn visie met elkaar te bespreken en onze
eigen mening te vormen.

Data:

dinsdagen 14 januari, 11 februari,
10 maart, 14 april en 12 mei
Tijd:
19.30 uur
Plaats: Borchuus Varsseveld
Info/opgave: Gertjan de Pender, 0642082029 of dependergertjan@gmail.com

Meditatie op thema
De meditaties op thema vinden plaats op
de 3e vrijdagavond van de maand. De thema’s zijn heel verbindend in jezelf. Van
daaruit groeit je verbinding met je Levenspad en Levensdoel. De thema’s zijn: het
Hogere Zelf, Maria Magdalena, de Goddelijke Vonk in Jezelf, verbinding met de
Christuskracht en het Kristallijnen veld,
groeiend Eenheidsbewustzijn. Iedereen is
van harte welkom.
Data: 17 januari, 21 februari, 20 maart,
17 april, 15 mei
Tijd: 20.00 – 21.45 u., napraten tot
22.00 u., deur open om 19.30 u
Kosten: vrijwillige bijdrage
Waar: Vrijzinnig centrum ‘de Eendracht’,
Doetinchemseweg 5, Varsseveld
(het witte kerkje )
Info: Riemke de Boer, tel. 0315-329107
of aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl,
aanmelden niet nodig.

Zin op Maandag:
Bruggen bouwen
In deze serie lezingen
komen inspirerende
mensen aan het
woord. Mensen die moreel leiderschap
niet uit de weg gaan en hun plek in de
samenleving op een kritische, dienende en
verbindende manier vormgeven.
Tijd:
maandag, inloop 19.00 uur,
start 19.30 uur
Plaats: Centrum ‘t Witte Kerkje (De Eendracht), Beatrixstraat 1A, Varsseveld
Kosten: €8,- p.p. Reserveren niet nodig
20 januari Leo Wijnbelt is bestuurslid van
de Vereniging Voedselbanken Nederland.
De voedselbanken helpen de armsten
tijdelijk met voedselpakketten. Daarvoor
werken zij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen zij er ook voor dat voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder
wordt belast en dat de zelfredzaamheid
van klanten wordt vergroot.

17 februari Els Hegger is boerin, permacultuurexpert en medeoprichter van De
Mobiele Gaard. Dit is een boerenbedrijf
gefundeerd op waarden uit vroeger tijden.
DMG heeft geen grond en geen gebouwen, ze boeren op verschillende
plekken in de omgeving van Lochem en
doen dit mobiel.
16 maart Josien Kragt is o.a. contactclown in de zorg. Zij speelt vanuit improvisatie, volledig gericht op persoonlijk contact en interactie met de ander. Soms met
een groepje, soms alleen met een individu. Zo ontstaat er een positieve, speelse
relatie volledig op eigen niveau en in de
belevingswereld van de ander.
20 april Mirjam Koster-Wentink is lid van
het College van Bestuur van het Graafschapcollege. Met bijna 9.000 studenten
en 800 werknemers een groot regionaal
opleidingencentrum (roc) voor middelbaar
beroepsonderwijs (mbo). ‘Het staat voor
creativiteit én kwaliteit, innovatie en degelijkheid, verbonden met een authentieke regio waar wij trots op zijn.’

Vrouwen 50+ groep
In Varsseveld is een
groep van 50+ vrouwen
actief, die met elkaar in
gesprek gaan over levensvragen die soms
ook raken aan geloof en
kerk. Dit levert leuke en
boeiende gesprekken op over wat ons
beweegt en inspireert. Vrouwen uit Halle
die een keer willen komen: schuif maar
aan!
Datum: donderdag 30 januari, 27 februari
en 26 maart
Tijd:
19.45 – 21.15 uur
Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen
Info/opgave: Frederiek Lunshof, dslunshof@xs4all.nl of dominee@kerkhalle.nl

Spiritualiteit in het dagelijks leven
Maurien Meijlis is sinds 2007 verbonden aan de Vrijzinnigen IJsselstreek in Brummen. Al langer
zocht ze naar manieren om haar spirituele
kant meer tot uitdrukking te laten komen
in haar werk als manager en coach. Een
groeiproces dat nooit eindigt. Het is een
pad dat iedereen kan gaan, mits met toewijding. Je dagelijks leven leiden vanuit
persoonlijk spiritueel leiderschap gaat via
een andere weg dan we misschien geneigd
zijn te denken. Het is een bondgenootschap tussen buik, hart en hoofd.
Datum: zondag 2 februari
Tijd:
10.30 uur, koffie/thee 10.00 uur
Plaats: Verenigingszaal De Eendracht, Pr.
Beatrixstraat 1a, Varsseveld
Kosten: €8,- p.p.

Gedichtenmiddag
Een middag die we samen
maken. Wie wil zijn lievelingsgedicht komen voordragen?
Of wie heeft zelf een gedicht
geschreven om voor te lezen? Wellicht wil
iemand zorgen voor (een stukje van) de
muzikale omlijsting. En natuurlijk zijn er
ook mensen nodig die komen luisteren.
Als u zeker wilt zijn van voldoende tijd en
aandacht voor uw gedicht of muziek,
meldt u zich dan alstublieft even aan, dan
kunnen wij een programma’tje maken. Als
thema heb ik gekozen: Liefde
Datum: zondag 16 februari
Tijd:
14.30 tot 16.00 uur
Plaats: Centrum ‘t Witte Kerkje (De
Eendracht), Varsseveld
Kosten: vrijwillige bijdrage
Info/aanmelden: Nicoline Swen,
aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl,
tel. 06 22497969

Als je een broer of zus verliest
Vanzelfsprekend hebben broers en
zussen, net als alle andere rouwenden,
een luisterend oor en gerichte aandacht

voor hun gevoelens nodig. Hoe rouw je
om een broer of zus? Hoe werkt het verlies door in je leven? En hoe deel je je verhaal met anderen? Sinds 2004 brengt Minke Weggemans dit rouwproces onder de
aandacht via lezingen, boeken, persoonlijke begeleiding en via
www.broederzielalleen.nl. Haar laatste
boek Als je een broer of zus verliest is het
uitgangspunt van de lezing.
Datum: zondag 1 maart
Tijd:
10.30 uur, koffie/thee 10.00 uur
Plaats: Verenigingszaal ‘De Eendracht’,
Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld
Kosten: €8,- p.p.

Meister Eckhart
Meister Eckhart, een
begenadigd prediker en
mysticus, weet in de
veertiende eeuw in
beeldrijke taal zijn gehoor aan te spreken en
dichter bij God te brengen. In beelden
ontleend aan de Schrift en het alledaagse
leven wil Meister Eckhart ook ons raken
opdat God meer aanwezig komt in ons,
zodat we opengaan voor de mensen en de
wereld om ons heen. In twee avonden
laten we ons aanspreken door deze bijzondere mysticus en prediker.
Datum: maandag 9 en 16 maart
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft.
Tijd:
19.30 - 21.00 uur
Kosten: vrije bijdrage
Leiding: Berrie Daalhuizen, pastoraal
werker
Opgave: b.daalhuizen@mlparochie.nl

Sobere maaltijden
De veertigdagentijd is van oudsher een tijd
van onthouding en bezinning. Jaarlijks
bereiden wereldwijd christenen zich zo
voor op het Paasfeest door stil te staan bij
het lijden van Christus toen en bij het lijden van mensen nu. In die geest willen we
ook een viertal maaltijden houden waarbij

het vooral gaat
om soberheid en
de onderlinge
ontmoeting. Een
eenvoudige soepmaaltijd afgesloten met een kort
avondgebed.
Data en plaats:
Vrijdag 13 maart: Prot. St. Maartenskerk
Etten (predikant@pgsilvolde.nl of
tel. 0315-239910)
Vrijdag 20 maart: Prot. St. Maartenkerk,
Gendringen (ds.theomenting@online.nl of
tel. 06-24865577)
Vrijdag 27 maart: Prot. St. Mauritiuskerk
Silvolde (predikant@pgsilvolde.nl of
tel. 0315-239910)
Vrijdag 3 april: Keurhorsterkerk Sinderen
(dslunshof@xs4all.nl of tel. 0315-241376)
Tijd:
18.30 uur, einde rond 20.00 uur
Kosten: vrije bijdrage
Opgave: uiterlijk de woensdag ervoor,
via mail of telefoon

Workshop symbolisch
bloemschikken:
Paas-schikking
Datum: dinsdag 24 maart
Tijd:
19.30 – 21.30 uur
Plaats: workshopruimte, Harterinkdijk
16A Sinderen
Kosten: €25,-, inclusief materialen, koffie
of thee met iets lekkers
Opgave: vóór 1 maart (max. 12 deelnemers) bij Annie Oosterbaan:
annieoosterbaan2@gmail.com.

Eerherstel voor Maria Magdalena
Het eerherstel van Maria Magdalena is van groot belang voor
het algemene beeld dat we van de vrouw
hebben. Deze vrouw was –zo blijkt uit onderzoek- de uitverkorene van Jezus. In de
Nag Hammadi Geschriften wordt zij zelfs
de ‘Sophia’ genoemd, de kosmische en

aardse wijsheid. In 1945
werden deze geschriften
gevonden bij het plaatsje
Nag Hammadi in Egypte.
Het waren door Constantijn
de Grote en de Kerk verboden evangeliën uit de tweede en derde eeuw na Christus. Aan de hand van enkele prachtige
schilderijen uit de Renaissance maakt Danielle van Dijk het beeld van deze bijzondere vrouw levend. Zie ook: www.danielle
-vandijk.nl
Datum: zondag 19 april
Tijd:
10.30 uur, koffie/thee 10.00 uur
Plaats: Verenigingszaal ‘De Eendracht’,
Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld
Kosten: € 8,- p.p.

Nu nog met halve woorden
Nog altijd spreken de teksten van Huub Oosterhuis
een taal die mensen aanraakt. Niet alleen zijn liturgische liederen, maar ook
zijn gedichten en zijn beschouwingen, artikelen en
preken. Zijn teksten hebben
velen een nieuwe en eigen
'geloofstaal' gegeven. Een paar jaar geleden hertaalde hij de 150 Psalmen in zijn
'150 Psalmen-vrij'. In twee avonden maken we kennis met de taal van Huub Oosterhuis. We gaan op zoek naar de zeggingskracht, de beelden, de taal achter de
woorden en daarmee ook op zoek naar
onze eigen taal, onze manier van spreken
wanneer het gaat over geloven, zingeving,
engagement en bewustwording. En.... we
gaan zijn teksten natuurlijk ook zingen
onder begeleiding van een projectkoor.
Data: maandagen 20 april en 11 mei
Tijd:
19.30 tot 21.30 uur
Plaats: St. Maartenkerk, Gendringen
Begeleiding: ds. Bram Grandia en ds.
Theo Menting, m.m.v. Projectkoor
Kosten: vrijwillige bijdrage

Midzomeravond
Sint Jan, zonnewende,
midzomernacht, allemaal namen voor de
langste dag en de
kortste nacht in het jaar. Laten we met
elkaar een mooie en inspirerende midzomeravond beleven. Onder de bomen op
het erf van Het Hofshuus in Varsseveld.
Met muziek, woorden en stilte.

De films van Café Cult 2020
worden getoond in het Witte
kerkje. Doetinchemseweg 5
Varsseveld. Tijd: vrijdag 19.30
uur. Koffie/thee vanaf 19.15 uur.
Kosten €5,-. Reserveren niet nodig
Fiona Maye is een gerespecteerd rechter
van het Hooggerechtshof. De 17-jarige
Adam heeft leukemie en zal zonder een
bloedtransfusie niet lang meer leven. Vanwege zijn geloof als Jehovah’s getuige weigert Adam de noodzakelijke medische
hulp te accepteren. Fiona moet besluiten
of hij te jong is om zelf over leven en dood
te beslissen of dat het recht op vrije wil
toch zwaarder weegt.
onder voorbehoud).
Om stromen vluchtelingen tegen te houden, wil de Oostenrijkse regering hekken plaatsen bij de
Brennerpas. Maar de
verwachte massa’s migranten komen niet
opdagen.De lokale bewoners hebben zo
hun eigen ideeën over de kwestie. In zijn
herkenbare observerende stijl toont Oostenrijkse filmmaker Nikolaus Geyrhalter
de kloof tussen politiek beleid en de werkelijkheid tegen de achtergrond van het
opkomende populisme in Europa.

Datum: donderdag 18 juni
Tijd:
20.30 uur tot ongeveer 22.30 uur,
graag uiterlijk 21.00 uur aanwezig
Plaats: Het Hofshuus, Leemscherweg 24,
7051 Varsseveld 14. Als het regent
is er een afdak.
Info/opgave:
aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Kosten: vrijwillige bijdrage

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal
van bediende Chung Chun Tao en haar
jonge baas Roger Lee. Tao werd als dertienjarig meisje naar de familie Lee gestuurd om voor ze te werken als ‘amah’,
een dienst- en kindermeid. Ruim zestig
jaar - vier generaties lang - zorgde ze in
huize Lee voor de kinderen en het huishouden. Wanneer Tao ziek wordt, besluit
Roger iets terug te doen als dank voor
haar jarenlange zorg en liefde. Hoewel het
verhaal zich aan de andere kant van de
wereld afspeelt, blijkt dat wij mensen
helemaal niet zo verschillend zijn.
Hannah Arendt (Barbara
Sukowa) vlucht in 1933
voor de nazi's. Via Frankrijk komt ze in 1941 terecht in de VS. Ze gaat
werken als journalist en
docent. The New Yorker
vraagt haar om het proces
van de beruchte nazi Adolf Eichmann in
Jeruzalem te verslaan. De resultaten van
haar bevindingen vat zij samen in het boek
‘Eichmann In Jeruzalem - De banaliteit van
het kwaad', waarmee ze een enorme controverse losmaakt. Een film over 'tegen de
stroom in', veroordelen van geweld, en
niet schromen voor gewelddadige communicatie. Haar visie is onder het brede
publiek niet zo bekend.

