
 

Beste lezer,  
Alweer een nieuwe flyer van de oecumeni-
sche werkgroep Ontmoeting en Inspiratie 
Oude IJsselstreek. Het samenwerkingsver-
band van de Verrijzenisparochie, de vrij-
zinnige geloofsgemeenschap NPB en de 
protestantse kerken Varsseveld, Silvolde, 
Etten/ Terborg/ Ulft en Gendringen/
Bontebrug draait nu twee jaar. Ons jaar-
lijkse aanbod aan activiteiten ziet u twee 
keer per jaar terug in een flyer. Deze keer 
voor de periode september 2016 tot fe-
bruari 2017.  Onze samenwerking is van-
zelfsprekend op oecumenische basis. 
Frans Ort schreef hierover een mooi ver-
haal: De Diamant. Ze zaten in een verhit 
gesprek, de rabbi en  zijn leerlingen. ‘Maar 
rabbi, wat is de waarheid?!’, riep een van 
de leerlingen ineens uit. Er viel een stilte. 
‘We zullen een experiment doen’, zei de 
rabbi. ‘Doe allemaal je ogen dicht. Stel je 
dan voor dat in het midden van de kamer 

een grote, geslepen diamant staat. Hoog 
in het plafond is een lamp die precies op 
de bovenkant van de diamant straalt. Wij 
zitten erom heen en het licht schijnt in de 
diamant. Houd je ogen dicht en beant-
woord slechts deze vraag. Wel-
ke kleur heeft de diamant?’ 
‘Geel!’. ‘Groen!’. ‘Paars!’. Iedere 
leerling bleek een andere kleur in gedach-
ten te hebben. ‘Kijk’, zei de rabbi, ‘zo is het 
met de waarheid ook. Iedereen ziet zijn 
eigen kant van de diamant, van het licht. 
Je kunt eindeloos ruziën, dat jouw kleur de 
ware is. Maar je kunt er ook omheen lopen 
en dankbaar zijn, dat je samen een beeld 
van het geheel krijgt. Waarheid vind je 
tenslotte alleen bij elkaar.’ 
 

U bent van harte welkom bij de bijeen-
komsten dit najaar!  
Met vriendelijke groet,  ds. Frederiek  
Lunshof, voorzitter oec. werkgroep O&I  
ontmoeting.inspiratie@gmail.com 
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Kopje koffie en een goed gesprek? 
Dat kan op verschillende 
plaatsen binnen de Oude 
IJsselstreek. 
 

x U bent iedere  vrijdagmorgen 10.00 tot 
 12.00 uur welkom in het vrijzinnig cen
 trum De Eendracht in Varsseveld. 
x Op donderdagmorgen houdt Het Kruis
 punt in de Petrus en Pauluskerk in Ulft 
 open huis (ingang Kennedyplein).  
x Sinds enkele jaren kent Varsseveld de 
 Open Deur bijeenkomsten in het  
 Borchuus, voor kerkmensen en dorps
 mensen. Voor een goede kop koffie en 
 een goed gesprek. Zomer en winter, elke 
 eerste dinsdag van de maand, van 10.00
 –11.30 uur. Info bij Frederiek Lunshof, 
 tel. 0315-241376, dslunshof@xs4all.nl  
 
 

Oecum. gespreksgroep dertigers 
Op elk moment is er een mogelijkheid om 
aan te sluiten bij een gespreksgroep voor 
mensen van 20-39 jaar. De groep is be-
doeld om te praten over het geloof en wat 
je ermee kunt in het dagelijks leven. We 
gebruiken materiaal van Geloven Nu, maar 
er is ook ruimte voor eigen inbreng. 
 

Tijd: 20.00 uur  
Plaats: Burg. Goldbergstraat 19  
 Varsseveld. 
Info/opgave: ds. Gertjan de Pender,  
 tel. 06-42082029 of  
 dependergertjan@gmail.com 

 
 

Film  "In a better world" 
Drama waarin twee Deense 
families in de problemen ko-
men wanneer hun jonge 
zoons een bijzondere vriend-
schap sluiten. De vierde sa-
menwerking tussen scenarist Anders Tho-

mas Jensen en regisseur Susanne Bier. Het 
aangrijpende drama won in 2011 de Oscar 
voor Beste Buitenlandse film. 
 

Datum: vrijdag 9 september  
Tijd: 19:30 uur 
Plaats: De Eendracht, Doetinchemse-
 weg 5, Varsseveld 
Toegang: vrije gift 
Reserveren is niet nodig  
 

Nolting orgels Gendringen - Zeddam 
Zaterdag 10 september is het open monu-
mentendag en demonstreren organisten 
het 175-jarige Noltingorgel in de Sint 
Maartenkerk in Gendringen. Zaterdag 24 
september is er een demonstratie van de 
grotere broer van dit orgel in de Sint Os-
walduskerk in Zeddam. Aansluitend aan 
het orgel in Gendringen bouwde Johann 
Daniel Nolting met zijn stiefzoon Andreas 
Holland in Zeddam een prachtig orgel 
(1843). Het orgel in Gendringen bleef 175 
jaar lang relatief ongeschonden; het orgel 
in Zeddam is ingrijpend veranderd, maar 
nu gelukkig weer in originele staat. Het is 
interessant om de orgels te vergelijken en 
beluisteren. U kunt beide of een van de 
dagen komen, op eigen gelegenheid of 
meerijden vanuit Gendringen. 
 

Datum: zaterdag 10 en 24 september  
Tijd:  15.00 uur  
Locaties: Sint Maartenkerk in Gendringen  
  en Sint Oswalduskerk in Zeddam 
Leiding: organisten Piet ter Burg en  
   Wim Gerritsen 
Kosten: vrije bijdrage 
Info: Piet ter Burg, tel. +49 2874    
 901361, Piet.terburg@gmx.de 
 ds. Hilde van der Zwaag-Visscher, 
 tel. 0315-237686, 
ds.hildevanderzwaagvisscher@gmail.com 
Opgave: uiterlijk 18 september (Zeddam)  
 



Tekenen / schilderen 
Soms is het moeilijk over 
dingen die je raken te 
spreken. De commissie 
‘Ontmoeting en Inspiratie’ wil dit seizoen 
op vier avonden de mogelijkheid bieden 
aan een ieder met een persoonlijk verhaal, 
belevenis, woord of tekst, hieraan uiting te 
geven op papier. Misschien hebt u dit al-
tijd al willen doen! Creatieve aanleg of 
ervaring is niet noodzakelijk. Iedereen is 
van harte welkom! 
 

Data: donderdag 22 en 29 september,  
 6 en 13 oktober 
Tijd: 20.00- 22.00 uur 
Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen 
Leiding: ds. Peter Israël en Anja Sennema 
Opgave:Anja Sennema, tel. 0315-230304 

 
Kijk op geloof 
De Culemborgse predikant 
Henri Veldhuis schreef een 
boekje met de titel ‘Kijk op 
geloof’. In 52 korte hoofdstuk-
jes behandelt hij op een hel-
dere en tegelijk diepgravende manier the-
ma’s uit het geloof. Titels van hoofdstuk-
ken zijn bijv.  ‘God’, ‘Schepping’, ‘Gebod’, 
‘Jezus’, ‘Gelijkenis’, ‘Na de dood’, ‘Laatste 
oordeel’, ‘Zending’. Het idee is om in over-
leg hoofdstukken uit te kiezen die de deel-
nemers interessant lijken. Doel is vooral 
om in gesprek te gaan over wat we er zelf 
van vinden. De eerste bijeenkomst bespre-
ken we het hoofdstuk ‘God’.  
 

Datum: dinsdag 27 september 1e keer 
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: pastorie Burg. Goldbergstraat 19 
 Varsseveld 
Info/opgave: ds. Gertjan de Pender,  
 dependergertjan@gmail.com  
 of 06-42082029. 

Stemmen van de ziel 
Lezing door Hans Siepel. “Wat 
is dementie? Dit boek, dat het 
dementieproces van mijn moe-
der schetst, laat zien dat je aan 
dementie ook een heel andere dan medi-
sche betekenis kunt geven. Dit boek ver-
telt over die andere werkelijkheid die met 
de bril van de ziel zichtbaar werd. Als je in 
die werkelijkheid durft te treden, krijgt 
dementie zo veel meer betekenis. Dit 
boek, de strijd van mijn dementerende 
moeder en het waarom van dat gevecht, 
maakt dát duidelijk." Dat schrijft Hans Sie-
pel in zijn ontroerende en verbijsterende 
boek “Stemmen van de ziel”. Hij heeft de 
moed gehad om zijn moeder te begelei-
den om het grootste geheim van haar le-
ven te vertellen, dwars door de nevelen 
van haar dementie. Beiden vonden op die 
weg een nieuwe en andere werkelijkheid. 
Een heel nieuwe kijk op dementie. 
 

Datum: zondag 2 oktober 
Tijd: 10.30 uur (zaal open 10.00 uur, 
 vooraf koffie) 
Plaats: De Eendracht, Varsseveld 
Kosten: € 8,- 
 
Barmhartigheid. Een uitdaging!? 
Barmhartig zijn, is een kern-
waarde in de christelijke tradi-
tie, maar vooral een uitdaging 
voor ons dagelijks doen en la-
ten. De bekende parabel van 
de barmhartige Samaritaan 
heeft telkens weer mannen en 
vrouwen geïnspireerd om naaste te wor-
den van elkaar. Zo ook Franciscus van As-
sisi. De parabel bracht hem in zijn tijd tot 
de ontmoeting met de melaatsen. We 
lezen samen de parabel van de barmharti-
ge Samaritaan en laten ons inspireren om 
te groeien in barmhartigheid, in openheid 



voor wie onze zorg nodig heeft. 
Datum: dinsdag 4 oktober 
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft. 
Tijd: 19.30 uur 
Kosten: vrije bijdrage 
Leiding: Pastor Berrie Daalhuizen 
Opgave: Pastor Berrie Daalhuizen,  
 ldaal-huizen@hetnet.nl 
 
Leerhuis Kerk & Israël    
Al meer dan 20 jaar is er in 
Varsseveld in de winter-
maanden het Leerhuis. Open 
voor ieder die zich -opnieuw 
of voor het eerst- wil verdie-
pen in de Joodse wortels van 
het christelijk geloof. Het seizoen start 
met een avond onder leiding van ds. Frans 
Ort, over dichter-dominee Willem Bar-
nard. Daarna beginnen we aan een nieuw 
boekje: het Jodendom, door dr. A. van der 
Heide. Het Leerhuis zal weer worden afge-
sloten met een excursie.  
 

Opening: woensdag 5 oktober 
Leerhuis: woensdag 9 november,  
 14 december 2016; 11 januari,  
 15 februari, 15 maart 2017. 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen 
Leiding: ds. Frederiek Lunshof 
Info/opgave: Willy Jansen, tel. 0315-
 242134, willy@degeurt.nl 
 
Film "De passievrucht" 
Verfilming van het gelijknamige 
boek van Karel Glastra van Loon 
waarin een onvruchtbare man 
op zoek gaat naar de ware vader 
van zijn eigen zoon. Een bijzonder verhaal! 
 

Datum: vrijdag 14 oktober  
Tijd: 19:30 uur  
Plaats: De Eendracht, Varsseveld 

Kosten: vrije gift 
Reserveren is niet nodig  
 

Welkom Quilts  
Ook in de gemeente 
Oude IJsselstreek komen 
nieuwe buren wonen, 
vluchtelingen soms met 
heel jonge kinderen. Het plan is opgevat 
om hen te verwelkomen met zelfgemaak-
te patchwork-dekentjes voor het jongste 
kind: Welkom Quilts. Ieder die enige erva-
ring heeft met naaien kan meedoen, met 
of zonder eigen naaimachine. Hannie Hen-
nink, heel enthousiast over patchwork en 
quilten, wil met haar ervaring de groep 
begeleiden.  
 

Introductie/aanmelding: dinsdag  
 11 oktober, 14.00 – 15.00 uur  
Data: dinsdag 25 oktober, 8 , 15 en  
 22 november  
Tijd: 14.00 – 16.30 uur 
Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen 
Leiding: Hannie Hennink 
Info: Hannie Hennink, hanniehen- 
 nink@upcmail.nl en Frederiek 
 Lunshof, tel. 0315-241376 
 

Liberaal christendom 
Liberaal christendom geeft het 
christendom steeds opnieuw 
vorm en brengt vastgelegde 
posities in beweging. In een 
ruimdenkende en creatieve 
omgang met de christelijke traditie en met 
een open blik naar de (wetenschappelijke) 
inzichten van deze tijd verwoorden elf 
auteurs de relevantie van de christelijke 
traditie voor vandaag. In dit boek komen 
de grote vragen aan bod, zoals het be-
staan van waarheid en van God. Dit boek 
is het product van gesprek tussen de au-
teurs. Dat gesprek zetten wij voort, door 



een aantal onderwerpen uit ‘Liberaal  
christendom’ te bespreken. Voor ieder die 
de vragen niet schuwt, geloven (opnieuw) 
onderzoeken wil en nieuwe invalshoeken 
zoekt om eigentijds te geloven. 
 

Datum:  dinsdag 25 oktober (andere data  
 in overleg) 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur 
Plaats De Glazeren Kast, Oudekerkstraat 
 in Etten (bij de kerk) 
Leiding/info/opgave:  ds. Peter Israël,  
 tel. 0315-236596,  
 predikant@pgETU.nl 
 

Symposium Vrijheid en verbinding 
In vergelijking met de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw zijn veel Europeanen vrij-
er dan ooit, en glimlachen we om de be-
krompenheid van toen. Maar: volstaat de 
vrijheid die het einde van de ideologieën 
van toen ons heeft gebracht? Is er niet 
dringend behoefte aan een andere vrij-
heid? Aan verbinding? De twee sprekers 
tijdens deze middag zullen zijn: prof. dr. 
Laurens ten Kate en drs. Rinus van War-
ven. Ten Kate is filosoof, theoloog en bij-
zonder hoogle-
raar Vrijzinnige 
religiositeit en 
Humanisme . 
Rinus van War-
ven is theoloog en cultuurfilosoof, journa-
list en radioprogrammamaker, docent, 
uitgever en trendwatcher. Het programma 
zal muzikaal omlijst worden. 
 

Datum: zaterdag 29 oktober     
Tijd: 13.00 – 17.00 uur (drankje na)  
Plaats: De Eendracht, Varsseveld 
Kosten: 10,- (incl. 2 consumpties) 
Opgave: Nicoline Swen, voorgan-
 ger@vrijzinnigenvarsseveld.nl,  
 tel. 0315-244537 
 

Bijbelse verhalen als  
spiegels van de ziel 
Een psychologische manier van 
lezen van Bijbelse verhalen. 
Ook dit seizoen willen we onder leiding 
van ds. Kor Datema weer verder gaan met 
het lezen van Jezus’ gelijkenissen en won-
deren. Het is niet nodig om de voorgaande 
seizoenen te hebben bijgewoond, U kunt 
zo aanschuiven. 
 

Data: maandag 31 oktober en  
 7, 14 ,21 november. 
Tijd: 14.00 – 15.30 uur 
Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen 
Leiding: ds. Kor Datema 
Opgave: Anja Sennema, tel. 0315-230304 
 
 

Bijbelquiz 
Op 31 oktober 2016 begint de Protestant-
se Kerk in Nederland het jubileumjaar van 
de reformatie. Deze dag organiseert de 
werkgroep O&I samen met het Neder-
lands Bijbelgenootschap Varsseveld een 
Bijbelquiz. De deelnemers uit de verschil-
lende geloofsgemeenschappen binnen de 
Oude IJsselstreek kunnen in groepen strij-
den om de eretitel BIJBELKENNERS 2016. 
Ook individueel kan iedereen deelnemen. 
U kunt zich tot 21 oktober 2016 met een 
groep van 5 deelnemers aanmelden. Laat 
u zich uitdagen en kom naar de gezellige 
en spannende avond onder leiding van  
quizmaster Jan Jolink. 
 

Datum: maandag 31 oktober  
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: De Eendracht Varsseveld 
Kosten: vrije bijdrage 
Opgave groepen en info:   Wim Rougoor,  
 info@d-rougoor.speedlinq.nl  
 ds. Hilde van der Zwaag-Visscher 
ds.hildevanderzwaagvisscher@gmail.com 



Attitudinal Healing   
Een lezing door Els Thissen. Attitudinal 
Healing (AH) gaat over het helen van je 
innerlijke houding. Uitgangspunt is dat het 
niet de mensen of omstandigheden zijn 
die uitmaken hoe jij je voelt, maar dat het 
jouw manier van kijken is die dat bepaalt. 
AH reikt daarom 12 principes en 10 richtlij-
nen aan om te komen van een ego- naar 
een hartgerichte manier van kijken. In 
deze interactieve bijeenkomst kun je daar-
mee kennismaken. Kijk ook op 
www.vanharttothart.org. 
 

Datum: zondag 6 november  
Tijd: 10.30 uur (vanaf 10.00 koffie) 
Plaats: De Eendracht, Varsseveld 
Kosten: € 8,- 
 
 
Over kwetsbaar leven 
Ons leven is kwetsbaar 
en breekbaar. Hoe vind 
je een weg als alles wat 
belangrijk voor je is, je 
uit handen wordt gesla-
gen? Geeft je geloof 
dan houvast-? Of is het 
tegendeel waar? Christa 
Anbeek en Ada de Jong hebben ieder op 
een eigen wijze ervaren hoe kwetsbaar 
hun leven is. In het boek: De berg van de 
ziel. Persoonlijk essay over kwetsbaar le-
ven. vertellen zij hierover. In gesprek met 
elkaar verkennen we de kwetsbaarheid 
van ons leven en de betekenis van ons 
geloof hierbij. 
 

Datum: woensdag 30 november  
Tijd: 19.30-21.00 uur 
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft. 
Kosten: Vrije bijdrage 
Leiding: Pastor Berrie Daalhuizen 
Opgave: Pastor Berrie Daalhuizen, 
  ldaalhuizen@hetnet.nl 

Film "De ontdekking van de hemel" 
Twee engelen krijgen de opdracht om de 
originele Tien Geboden weer terug te la-
ten keren naar de hemel en ontwikkelen 
een meesterlijk plan. Dit begint bij de ont-
moeting op aarde van twee zeer bijzonde-
re mannen, astroloog Max Delius en de 
excentrieke linguïst Onno Quist. De man-
nen zijn meteen boezemvrienden en laten 
alleen de celliste Ada toe in hun vriend-
schap. Ada, Max en Onno reizen naar Cu-
ba waar Ada zwanger raakt 
van Quinten, wiens vader zo-
wel Max als Onno kan zijn. Is 
dit bijzondere viertal in staat 
om de opdracht van de enge-
len uit te voeren? 
 

Datum: vrijdag 9 december 
Tijd: 19:30 uur 
Plaats: De Eendracht, Varsseveld 
Toegang: vrije bijdrage,  
Reserveren is niet nodig 
 
 

Bonhoeffer leeskring 
Dietrich Bonhoeffer is 
een bekend theoloog en 
verzetsman uit het natio-
naal-socialistische Duits-
land. Na de inleidende 
avond over hem in februari 2016 was er 
direct vraag naar een vervolg. In drie avon-
den willen we passages lezen uit ‘Verzet 
en Overgave’, de verzamelbundel van brie-
ven uit de gevangenis en uit ‘Navolging’, 
zijn boek over de Bergrede.  

 

Data:  maandag 16, 23 en 30 januari ‘17 
Tijd: 20.00 uur–22.00 uur 
Locatie: Borchuus, Kerkplein 3, Varsseveld 
Opgave: ds. Kor Datema,  
 datemak@hetnet.nl. Geeft u 
 a.u.b. aan of u kopieën van lees-
 stof wenst. 


