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Alles op zijn tijd
Mijn grootvader bewerkte een stukje grond achter ons huis
en leerde mij hoe je stokslabonen moest poten. Eerst een
klein kuiltje maken, dan een boon in het midden met vier er
omheen en vervolgens zachtjes toedekken met wat aarde.
Wat restte was afwachten.
Ik moest aan hem denken toen ik gisteren het eerste rood
ontdekte aan de rododendron voor ons huis. Een mooie,
trotse plant die ons over niet al te lange tijd weer kleurig zal
verwelkomen als we thuis komen. En daar hoeven we niet
veel meer voor te doen dan hem bij droogte wat water
geven en zo nu en dan wat mest. Net als de bonen van mijn opa weet ook onze rodo
wanneer het tijd is om te rusten en wanneer het tijd is om uitbundig te bloeien. Daarvan
genieten is ook een kwestie van afwachten.
Niet alleen het bestaan om ons heen is inspirerend maar ook kennis en belevingen. In deze
Nieuwsbrief presenteren een aantal verenigingen hun activiteiten. Een lezing over de
oorsprong van onze christelijke motieven, een Hagepreek en een openluchtdienst. Voor wie
zelf wel eens de pen wil hanteren is er een schrijfwedstrijd. Allemaal activiteiten om mee te
doen of mee te maken.
Hans Zwiers,
redactie

Diensten:
30 april 10.00 uur Voorganger Ds. J. Bouwmeester, Enschede
14 mei

10.00 uur Voorganger Ds. D. Floors, Rheden.

25 mei, Hemelvaartsdag de Oecumenische “Hagepreek”
Op deze donderdag wordt weer, al bijna traditioneel,
de Oecumenische “Hagepreek” gehouden in het
buitengebied van Beltrum bij de familie Scharenborg
aan de Bultemansweg 4a in Beltrum.
Deze dienst wordt georganiseerd door de Protestantse
Gemeentes van Eibergen Rekken en Neede, de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd Eibergen en
de St Paulusparochie, in het bijzonder de locatie OLV
Tenhemelopneming Beltrum.
Vanuit Eibergen wordt bij goed weer een fietstocht georganiseerd naar de locatie.
(Dauwtrappen).
Laat u ook inspireren door deze viering op te nemen in uw fiets- of wandelroute voor die dag
en deze “Hagepreek” bij te wonen. Hoe u ook komt, u bent van harte welkom om mee te
vieren en elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.
Ook kinderen zijn van harte welkom. Er is een plekje voor hen waar ze kunnen tekenen en
kleuren.
Met vriendelijke groet
Jan Meerdink, administrateur NPB afd. Eibergen
*************

21 mei Openluchtdienst in het Beeklustpark
Vanuit het Platform Vrijzinnigheid organiseert de gemeenschap Almelo van het Apostolisch
Genootschap in het kader van fête de la nature een Openluchtdienst in het Beeklustpark.
De dienst begint om 10.00 uur. Hans Leeflang, Marcel Sissing en Monica Schwarz
verzorgen de dienst.
In juni 2016 is er in Almelo een begin gemaakt met de start van een Platform, waarin
vrijzinnige stromingen in Oost Nederland samenwerken op het gebied van het uitdragen van
het vrijzinnig gedachtegoed.
Kernwoorden bij Het Platform zijn verbinding, verwondering, verantwoordelijkheid, respect,
natuur, vrijheid, schepping en ruimte.

Tijdens de openluchtdienst eren we wat er is! We werken toe naar een gewijde plek waar
eenieder zich thuis en welkom voelt, waar we zelf betrokken zijn en elkaar inspireren. Er is
zang, muziek en poëzie. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kopje koffie of thee. De dienst is toegankelijk voor iedereen.
Platform voor Religie, Cultuur en Filosofie
Het Platform is een vrijzinnig/humanistisch georiënteerd podium voor een breed publiek met
debat, dialoog en discussie over culturele, ethische, levensbeschouwelijke en
maatschappelijke thema’s.
Routebeschrijving naar het Beeklustpark: zie www.beeklustpark.nl
Voor meer informatie
Cobi Noordhoff
T:
0546-860948
E:
cobinoordhoff@gmail.com
****************************

7 mei 2017 lezing

Christelijke motieven en klassieke mythologie
door dr. H. (Henk) Schoonhoven
Deze lezing is georganiseerd door Vrijzinnigen Oost-Twente en wordt gehouden in het
´Kulturhus’, - een bijgebouw van de Johanneskerk - Twekkelerweg 110 in Enschede.
(routeplanner Hellerweg 30). Aanvang 14.30 uur.
De duur van de lezing is ongeveer 1,5 uur, na 45 minuten is er een pauze van 15
minuten. De kosten voor deze lezing zijn € 7,50 voor niet-leden en € 5,- voor leden. Koffie
en thee zijn voor eigen rekening.

Over de lezing
Zijn onze Christelijke motieven exclusief Christelijk?
In deze lezing neemt dr. Schoonhoven ons mee naar de wereld waarin het Christendom
ontstond. Met veel voorbeelden laat hij de toehoorders kennismaken met de rol die de
Grieks-Romeinse cultuur heeft gespeeld bij de ontwikkeling van een zelfstandig
Christendom. Enkele onderwerpen die tijdens deze lezing aan bod komen zijn
‘paradijsvoorstellingen’, de ‘maagdelijke geboorte’, ‘vrede op aarde’ en ‘voorstellingen over
het hiernamaals’.

Over dr. Schoonhoven
Dr. Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft lezingen en verzorgt al vele jaren cursussen voor de
Senioren Academie.

Over Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente is een vereniging van vrijzinnig, ondogmatisch denkende mensen,
die hun spiritualiteit en religiositeit willen voeden en/of uitbreiden. In alle vrijheid en
onafhankelijk van enig vastgelegd gedachtegoed.
http://www.vrijzinnigenoosttwente.nl/
*******************

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB
afdeling Varsseveld en omstreken
21 mei

Kunstroute wandeling
Mei is een rustige maand voor ons.
We gaan op zondagmorgen 21 mei met leden de kunstroute lopen in Hummelo. Die
is tussen pasen en pinksteren elke dag te lopen, grotendeels rolstoel geschikt als er
een stevige partner bij is.
Start achter restaurant De Gouden Karper, Dorpsstraat 9, Hummelo
Duur ca. 1 uur door een mooi natuurgebied.
Tonnie Kraan
voorzitter vrijzinnigen Varsseveld e.o.

Femtalks

Wat bezielt je?
Schrijfwedstrijd
25 juni 2017 11:00 uur Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam

Deze wedstrijd is bedoeld voor vrouwen, jong en oud. Schrijf een pakkend betoog
over wat jou bezielt. Waar word jij warm van, voor wat loop jij je benen uit je lijf, waar
gaat jouw hart sneller van kloppen?
Je kan je bijdrage van maximaal 1000 woorden vóór 1 juni aanstaande mailen aan
bureau@vrijzinnigen.nl.
Bezieling
Vrouwen hebben immers een verhaal te vertellen over wat hen bezielt. Denk
bijvoorbeeld aan Malala Yousafzai (nobelprijswinnaar), Mpho Tutu (predikante en
dochter van bisschop Tutu), Hildegard von Bingen (mysticus), Etty Hillesum
(Auschwitz’ slachtoffer), Anne Zernike (eerste vrouwelijke predikante) en nog vele
anderen.
Ze inspireren andere vrouwen met hun verhaal. Toen en Nu. Toch komen vrouwen in
de media en politiek nog steeds te weinig aan het woord. Daarom organiseren wij
voor de tweede keer deze spreekwedstrijd om vrouwen meer stem te geven.
Jury
De jury met onder ander Lisette Thooft (winnares 2014) en Janneke Stegeman
(Theologe des Vaderlands) kiezen de vijf beste finalisten die hun verhaal mogen
houden op zondag 25 juni 2017 in Paradiso in Amsterdam. Dat is de plek waar

vrouwen voor het eerst het woord namen op de kansel van de toenmalige Vrije
Gemeente Amsterdam.
Stuur je verhaal in en/of kom luisteren naar bezieling!
***************************
De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt op 29 mei 2017. Kopij graag opsturen
uiterlijk 25 mei.

