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Beste Vrijzinnigen in het oosten van ons land.
Met veel plezier presenteren wij u een nieuw initiatief van de vrijzinnige
afdelingen Almelo, Rijssen/Nijverdal, Eibergen, Varsseveld en Oost Twente,
een digitale Nieuwsbrief. Doel van deze Nieuwsbrief is het bevorderen van
ons onderlinge contact door het publiceren van nieuwtjes en activiteiten.
Ook willen we u in de toekomst 'over de schutting' laten kijken in de vorm van
gesprekjes, interviews, foto's en filmpjes. We hopen dat de informatie in deze
Nieuwsbrief reden is om eens bij elkaar op bezoek te gaan om een activiteit of
een viering bij te wonen.
Namens de besturen van alle deelnemende afdelingen wens ik u een goede
Kerst toe.
Henk Eijgelaar
Voorzitter afdeling Oost Twente

Vrijzinnigen
‘Aan de Regge’
Rijssen/Nijverdal e.o.
Vrijzinnigen Aan de Regge is opgericht in
1890 en heeft ongeveer 30 leden.

Het ijsvogeltje staat symbool voor rust te
midden van woelige baren. Rond de
Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig
in steeds grotere getale voor. Ons credo
is: ‘Onderzoek alles en behoud het

Vrijzinnigen Varsseveld

goede’.
Onze vieringen en activiteiten worden

De bijeenkomsten worden om de 2 weken
gehouden op zondagochtend om 10.00

gehouden in het Vrijzinnig Centrum de
Eendracht
Doetinchemseweg 5,7051 AA Varsseveld

uur in de Henricuskapel, Oosterhofweg
48, Rijssen. Op 22-01 staat de

Naast bijeenkomsten kent onze afdeling

bijeenkomst onder leiding van dhr. Harm

twee actieve groepen, de 60+ Club en

Knoop , op 5 -02 is dat dhr. Dhr. Conno uit

Café Cult.

Vlaardingerbroek.

De 60+club
De 60+club is een activiteit voor
iedere 60-plusser uit Varsseveld en
omgeving, dus ook voor niet-NPB
leden. Doel van de club is contact
en saamhorigheid onder ouderen te
bevorderen en dat op een
laagdrempelig wijze. Elke tweede
dinsdagmiddag van de maand is de

Lezingen

grote zaal van de Eendracht open

Aan de Regge organiseert tot mei

vanaf 14.30 uur. Het programma is

nog enkele lezingen/voorstellingen in

heel divers, van lezingen over

de Henricuskapel. Aanvang 19.30

bijzondere reizen, tot een

uur, entree €7,50 (incl. koffie/thee).

informatiebijeenkomst van de politie

Informatie: Sieta Eeftink-Bergstra,
tel. 0548-615130, mail:

of het gemeentelijk ouderenwerk. Er
is een traditionele Nieuwjaarsvisite
en een jaarlijks middaguitstapje.

sietaeeftink@gmail.com
Aanmelding gewenst!

Voor informatie: mevrouw J. NijhofWeggelaar, tel. 0315-244049 of
email:

Donderdagavond 12 januari 2017

60plus@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Chris Lindhout

“Het hoog sensitieve kind”
Je hoort er veel over spreken, het hoog
sensitieve kind. Wat is het eigenlijk
precies en wat is er nieuw aan? Als je er
van uitgaat dat 20 % van de mensheid
hoog sensitief is en dat daarnaast 40%
van de mensheid onder sensitief valt, is
het de moeite waard je te laten informeren
over dit verschijnsel. Of je nu vader,
moeder of opa dan wel oma bent.
Trouwens, veel mensen uit je directe
omgeving zijn ook (hoog)sensitief! En er is

Café Cult
Café Cult wil op een ontspannen en
informele manier zoeken naar verdieping
in het alledaagse leven. Café Cult
organiseert gespreksthema's, filmavonden
en af en toe een avond zonder thema,
gewoon om te genieten van elkaars

tevens een duidelijke verbinding met de

gezelschap en een vrij

zingeving die we als mensen zoeken! In

gespreksonderwerp. De avonden hebben

een kort overzicht leidt Chris Lindhout je

een inloopkarakter en een informele sfeer.

langs alle uitdagingen en valkuilen van
deze karaktereigenschap. Dit om in je

Café Cult vindt maandelijks op de laatste
vrijdag plaats vanaf 20.30 uur in zaal De
Eendracht aan de Pr. Beatrixstraat.

eigen leven te begrijpen wat je soms niet
begrijpt van de mensen om je heen en te
leren dat de begeleiding van het hoog
sensitieve kind leidt tot een mooiere

Voor meer informatie of de mailinglijst kunt
u terecht bij Anita Eeltink:
cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl

wereld. Misschien begrijp je aan het eind
van de lezing wel meer over jezelf.

Donderdagavond 16 februari 2017

Activiteiten
Vrijdag 13 januari 2017

19.30 uur,

Cafe Cult

Nellie Markus
Voorstelling “Alejandra en Jose”

Film "The Danish Girl"
Naar een waargebeurd verhaal uit

Nellie Markus zet zich, samen met een

de jaren 20. Twee Deense

creatief team, in voor kinderen in Mexico

kunstenaars. Hun huwelijk nam een

die worden opgevangen in het familiehuis

drastische wending toen Elnar op

‘Casa Buen Seňor’ in Cuernavaca

een dag inviel voor een vrouwelijk

(Mexico) door hen creatieve activiteiten

model dat normaal door Greta

aan te bieden om zo hun traumatische

geschilderd zou worden.

ervaringen een plek te kunnen geven.

Toegang vrije gift

Deze actie wordt in Nederland
ondersteund door stichting WereldOuders.
De monoloog ‘Alejandra en Jose’, die
deze avond te zien is, is het verhaal van

Zondag 5 februari 2017 10.30
uur (Inloop met koffie of thee vanaf
10.00H)

twee jongeren die wonen in het
familiehuis. Het verhaal gaat over
armoede, geweld en troosteloosheid,

Balans lezing

maar ook over levenslust, hoop en de

Mirjam Tirion-Ietswaart

kracht van creativiteit. Met deze

Dagboek van de ziel

voorstelling wordt geld ingezameld voor
de creatieve projecten. Meer informatie
vindt u op de website: www.nelliemarkus.nl

Dagboek van de ziel der zeven
levensfasen. Het grote
verlangen dat met ieders geboorte

Meer info over Vrijzinnigen Aan de

wordt meegegeven, is om onze ziel

Regge? secr.aanderegge@gmail.com

tot uitdrukking te brengen. En vorm
te geven op aarde. Dit verlangen
vervullen is onze levensopgave. In
iedere levensfase wordt een ander
archetype in je wakker en krijg je
een geschenk dat je tot hulp is bij
deze levensfase. Dat deel van ons
dat gericht is op zo pijnloos mogelijk

te overleven, zet daar zijn eigen
krachten tegenover.
Mirjam Tirion-Ietswaart is een
ervaren coach, begeleider en trainer
op gebied van persoonlijke groei.
True Colours heet haar eigen
coaching praktijk

Vrijzinnigen

Toegang 8,00 Euro per persoon.
Vrijdag 10 februari 2017 19.30 H

Oost Twente

Café Cult

De vieringen van de afdeling Oost
Twente worden gehouden in het
Johanneskerkje in het buurtschap
Twekkelo, een mooi, oud
natuurgebied tussen Hengelo en
Enschede.

Film

Boven is het stil
Drama over Helmer , een
alleenstaande boer van midden 50,
leidt een geïsoleerd leven met zijn

Agenda

oude gebrekkige vader. Slechts de
dagelijkse komst van de melkrijder,

1e Kerstdag 25-12-2016

Johan is een lichtpuntje in zijn
bestaan.

Kerstviering in de Johanneskerk
Voorganger: Nicoline Swen
Medewerking: Zangeres Judith
Engbers en pianiste Margreet
Wilmer
Aanvang: 10.00 uur

Aansluitend koffie in het
naastgelegen Kulturhus.

Zaterdag 07-01-2017
Nieuwjaarsbijeenkomst /
HighTea

Toegang vrije gift.

De High Tea is in het Kulturhus.

Aanvang 14.30 uur

Zondag 22-01-2017
Viering in de Johanneskerk
Voorganger: Helene Westerik
Organist: Gerard Hoveling

Aanvang: 10.00 uur

Zondag 05-02-2017
Bibliodrama
Mevrouw Wilma de Jong begeleidt
deze activiteit die wordt gehouden in
het Kulturhus.

Aanvang:14.30 uur

Gedicht
Daar waar menslievendheid en
wijsheid is
daar is vrees noch domheid
Daar geduld en nederigheid is
daar is kwaadheid noch ergenis
Daar armoede en vreugde is
daar is hebzucht noch gierigheid
Daar waar vrede en meditatie is
daar is angst noch onzekerheid
Franciscus van Assisi

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB
afd. Eibergen
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB afd. Eibergen is een afdeling
die het nog steeds volhoudt om elke
14 dagen een kerkdienst te
organiseren. Het ledenaantal wordt
niet groter.
Het bezoekersaantal tijdens de
diensten is op het ogenblik redelijk
stabiel. Maar jammer genoeg komen
er niet meer bij.
Aangezien onze voorzitter
momenteel ernstig ziek is, houden
we het bij de kerkdiensten. De
verdere planning van activiteiten
staat op een zeer laag pitje.
De diensten worden gehouden in het
Kerkgebouw aan de Kerkstraat 45 in
Eibergen (tegenover theater ’t Spieker en de
Pickerhal). Dit gebouw kan naast ons
eigen gebruik verhuurd worden aan
anderen. Voor éénmalige
gebeurtenissen, b.v. voltrekking van
een huwelijk, kunt u in overleg
terecht in deze sfeervolle en intieme
ruimte.

Activiteiten
Zondag 25 december
Kerstviering
Mevr. N. Hengeveld
Aanvang: 10.00 uur
De dienst wordt vooraf gegaan door
een kerstontbijt vanaf 9.00 uur.

Van de redactie

De eerstvolgende
verschijningsdatum is

Vrijdag 27 januari 2017
Kopij graag opsturen

vóór 24 januari 2017
aan

Zondag 8 januari
Dienst
Mevr. A.Sies-Koning, Neede,
Aanvang 10.00 uur

Zondag 22 januari
Mevr.N.Hengeveld, Eibergen
Aanvang 10.00 uur

Zondag 5 februari
Mevr. N.Swen-Fischer, Lochem
Aanvang 10.00 uur

de secretaris van uw afdeling of
rechtstreeks aan
tekstschrijver@tekstbureaudeweverij.nl

In 2001 heeft de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) een
federatieovereenkomst gesloten met de Samen Op Weg gemeente rondom De Bleek, en
neemt sindsdien deel aan de Open Oecumenische Gemeente De Bleek.
Als partner in de geloofsgemeenschap de Bleek heeft de VVG als bijzondere taken:
 bevorderen dat een onafhankelijke, vrijzinnige manier van geloven in Almelo kan
bestaan en zijn rechtmatige plaats in het kerkelijke leven kan behouden;
 onderdak bieden aan mensen die niet kerkelijk gebonden willen zijn, maar hun
geloofsbeleving met anderen willen delen.
Het kerkgebouw (gemeentelijk monument) ligt in het centrum van de stad, tegenover
het Rogmanspark en vlakbij het Theaterhotel.

Activiteiten
Spellencircuit
Maandag 26 december

In plaats van een Bleeklezing even iets anders. In de achterzalen staat een spellencircuit
klaar, u kunt creatief bezig gaan of een film met humor bekijken. Daarnaast is er ruimte
voor ontmoeting.
14.00 – 17.00 uur.
Voor de hapjes en drankjes vragen wij een bijdrage van € 3,50 p.p.
Aanmelden kan via info@debleekalmelo.nl

Chagall lezingen
zaterdagen 7, 21 januari en 4 februari
Het jaar 2017 begint met een cyclus van ds. Frans Wiersma. Centraal staat het leven en
werk van de Russisch-Franse kunstschilder Marc Chagall. Chagall heeft een hele eigen stijl
die dromerig aan doet. Hij liet zich inspireren door de Russische volkskunst en het
volksleven, zijn jeugdherinneringen en de rol van het Jodendom hierin. In zijn werk zijn
sporen te zien van het expressionisme, kubisme en fauvisme. Tevens beeldde hij met grote
regelmaat scènes uit de Bijbel af. De lezingen worden omlijst met beeld en met muziek.
Aanvang: 16.30 uur
De toegang bedraagt € 7,50 en is inclusief een kopje koffie of thee en een hapje en drankje
na afloop.
Leden en donateurs van de organiserende verenigingen betalen € 5,00.
Voor de cyclus is ook een passe-partout beschikbaar voor € 18,00 resp. € 12,00.

