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Redactie 
Het gezamenlijke Najaarsnummer 2021 met Vrijzinnigen Oost 
Twente staat onder redactie van Jeanne Traas en Anki Veltien.  
 
Wij willen graag uw medewerking in de vorm van een reactie, een 
verslag van een activiteit, verhaal, gedicht o.i.d.  Het redactie-adres 
is:  

Anki Veltien-Witteveen 
Hofsteestraat 16 
7447 HT Hellendoorn, tel: 0548 655580 
email: anki_veltien@hotmail.com 
 

De redactie behoudt zich het recht voor om zo nodig wijzigingen of 
correcties in de tekst aan te brengen. 
 
 
Van de bestuurstafel 
Ruim een jaar zijn we met beide verenigingen “Samen op Weg”. Ons 
verenigingsblad is al samengevoegd en er heeft een mooie 
kruisbestuiving in de redactie plaats gevonden.  
Het resultaat mag er zijn. 
Als bestuur van beide verenigingen werken we nu met één agenda en 
verslag. De meeste zaken spelen toch in beide verenigingen. 
Deze keer hebben we weer met het complete bestuur fysiek kunnen 
vergaderen. Dit geeft toch wel meer diepgang, dan als je dat via 
Skype-overleg moet doen. 
Er is net een nieuwe wet van toepassing de WBTR (Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen). Hierin worden met name de 
bevoegdheden van de penningmeester aangepast. Na voorbereiding 
door Menno Keizer, Gerrit van den Brink en Henk Eijgelaar hebben 
we het binnen het voltallige bestuur besproken. Tijdens de 
jaarvergadering komen we hierop terug. 
We gaan de komende tijd ook bekijken of het haalbaar is om de 2 
websites samen te voegen, ook daarover informeren we u tijdens de 
ledenvergadering of via mededelingenblad en ledenblad. 
Landelijk is er een nieuw beleidsplan ontwikkeld ‘Samen sterker en 
vrijzinniger’. Het beleidsplan is vooral gericht op duurzaamheid, 
maatschappelijke en economische doelstellingen. Het bestuur vindt 
hierin weinig terug dat betrekking heeft op de huidige 
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omstandigheden van onze verenigingen. In het regio overleg zullen 
Menno Keizer en ik dat inbrengen. 
Omdat een aantal vieringen al lang vooraf afgesproken is, is er op 5 
september een viering in de Johanneskerk en in de Henricuskapel. 
Tijdens de koffie na de viering kunnen we elkaar ook weer persoonlijk 
ontmoeten. 
Vanaf volgend jaar hebben Oost-Twente en Aan de Regge geen 
vieringen meer op dezelfde zondag. Daardoor is het mogelijk ofwel 
een viering in de Johanneskerk te bezoeken of in de Henricuskapel. 
Met dank aan de redactie wens ik u namens het bestuur veel 
leesplezier en reacties zijn van harte welkom. 
Henk Eijgelaar 
 
 
Bijeenkomsten van Vrijzinnigen Aan 
de Regge worden gehouden in de 
Henricuskapel in Verzorgingscentrum De 
Parkstede, te Rijssen en beginnen om 
10.00 uur, tenzij anders vermeld. De 
ingang van de kapel is aan de 
Oosterhofweg bij de huisnummers 48-
152. 
 
Activiteiten/bijeenkomsten van 
Vrijzinnigen Oost Twente in de/ het 
Johanneskerk/Kulturhus, Twekkelerweg 
110, 7547 RN Enschede 
 
 
 
 
*Onderstaande planning is onder voorbehoud van maatregelen die 
nog van kracht zijn. 
 
Via mededelingenblad/ledenbrief/e-mail/website wordt bekend 
gemaakt of een bijeenkomst definitief wel/niet doorgaat. 
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Bijeenkomsten 2e helft 2021 Aan de Regge en Oost 
Twente* 
 
Datum Tijd Bijeenkomst/locatie Voorganger 
05-09 10.00 Viering OTw               

Johanneskerk 
Nettie Hengeveld 

05-09 10.00 Viering AdR                
Henricus Kapel 

Jeanne Traas                                             

19-09 10.00 Kapeltreffen AdR        
Henricus Kapel 

Harm Knoop 

    
03-10 10.00 AdR+OTw Twekkelo  

Johanneskerk 
Marchel Chevalking                                     

17-10 10.00 Viering AdR                 
Henricus Kapel 

Helene Westerik                                        

31-10 11.00 Najaarslezing AdR      
Henricus Kapel 

Veronica Vesterling 

    
06-11 14.30 Jaarvergadering OTw    

Kulturhus 
 

14-11 10.00 Gedachteniszondag OTw 
+AdR Rijssen. Locatie 
nog niet bekend. 

Nicoline Swen                                          

    
28-11 10.00 Viering AdR                

Henricus Kapel 
Hans Legrand                                            

11-12 14.30 Adventsviering  OTw  
Kulturhus 

Nicoiine Swen 

12-12 10.00 Kapeltreffen AdR        
Henricus Kapel 

Jelmer Koornstra 

25-12 
(za) 

10.00 Kerst AdR + OTw  
Twekkelo/Usselo 

Nicoline Swen                                           
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Schatkamer/Voorraadkamer 
 
Waarmee hebt U tijdens Uw leven uw voorraadkamer kunnen 
vullen, zodat U altijd steun, troost en inspiratie kunt vinden? 
Dat was de vraag die de redactie van ons Ledenblad stelde aan 
de leden. Ieder mens heeft wel zo’n verzameling, gedichten, 
gezegdes, herinneringen aan markante voorbeelden enz. enz. 
 
De “opbrengst” van deze oproep tot bijdragen vindt u in dit blad en 
wij hopen dat u hiermee ook weer wat aan uw Voorraad-/ Schatkamer 
kunt toevoegen.  
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NET – WERK:  
Over spullen en biografie     
 
De biografie als schatkamer 
 
In de afgelopen Corona-tijd, waarin we veel thuis zaten, ben ik me 
actief gaan bezighouden met het thema Biografie: de beschrijving van 
onze levensloop. 
 
Diegenen die mij een beetje kennen weten dat ik regelmatig spreek 
over “de schatkamer van onze levensloop”. Als je eenmaal stilstaat 
bij je ervaringen, én bij je ontmoetingen met allerlei mensen, én bij 
de spullen die je verzameld hebt, dan zijn het vooral de verhalen 
erover die beklijven. De verhalen zijn uitdrukkingen van betekenis, 
immers! 
 
Ik pas al geruime tijd een methode toe die mij helpt om tegelijkertijd 
te kunnen “ontspullen”. Je kunt toch niet alles bewaren? Ik neem dan 
een foto van een of ander voorwerp 
dat ik bewaard heb, ik schrijf er het 
verhaal bij, druk dat af met foto en 
al, en het krijgt een plaats in een 
zogenaamd “tienjarenalbum”, (van 
0 – 10 jaar, 10 – 20 jaar enz. enz.) 
en ik kan dan, als het nodig is, het 
voorwerp weg doen, maar het 
verhaal blijft! Wijzelf zijn 
schatkamers van verhalen, toch? 
Hier is een voorbeeld.  
 
Een palingfuik en een 
winkelnetje: of het verhaal van 
mijn grootouders. 
 
In mijn “schatkamer” ging ik op 
zoek naar twee dierbare voorwerpen die me nog altijd wakker houden 
als het gaat om de levensloop van mijn grootouders van 
moederszijde.   
Wij gingen als kleinkinderen in de vakantie roeien met onze opa, op 

Mijn Palingfuik  
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de Afgedamde Maas, vlakbij Slot Loevestein, waar hij palingfuiken 
had uitgezet. We vingen veel paling, en in het schuurtje stoofde oma 
een lekkere portie voor ons. De heerlijke geur vergeet ik niet! In die 
rivier lag ook een soort strekdammetje, waarop bramenstruiken 
groeiden, “De brèmenkoai”. Aan het einde van de zomer plukten we 
er de bramen die door oma tot zoete jam werden gekookt. Het was 
idyllisch, dat roeien. Opperste ontspanning, zo beleefden we dat. Ook 
voor mijn opa zelf, die ook op latere leeftijd nog veel van de zelf 
gevangen paling ging verkopen, op zijn fiets met een grote mand 
voorop. Op zekere dag gaf hij me een zelf geknoopte palingfuik, “als 
aandenken”, zei hij me. Dat kon hij heel goed, netten knopen. En later 
pas hoorde ik het verhaal over zijn jonge jaren. Toen het leven zwaar 
was. Dag in dag uit de rivier op, vis vangen, voor je bestaan! 
 
Die twee zijn geboren en 
getogen in Woudrichem, 
stad aan de Merwede. Ze 
trouwden er, stichtten er 
een gezin, bouwden er een 
heel leven op en liggen er 
ook begraven.  
Op 27 mei 2021 was het 
110 jaar geleden dat ze in 
het huwelijk traden: mijn 
grootouders van 
moederszijde. Willem 
Viveen en Bastiana – Basje 
– Baks. We spreken dus 
over 1911.  
 
 
Sinds jaar en dag was 
Woudrichem een vissersstad. Er werd op zalm gevist, op de rivieren 
de Waal, de Maas, de Merwede!  Willem en Basje waren allebei kind 
van een zalmvisser. Heel Woudrichem leefde van de vis! Ook Willem 
werd visser, het bracht hem inkomen, en hij kon dan ook een gezin 
stichten. 
 
En toen, vanaf het begin van de jaren '20 van de twintigste eeuw, 
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ontstond er al vervuiling! Van het rivierwater. De vissen stierven. Het 
gevolg was dat er heel geleidelijk een werkloosheidsprobleem 
ontstond. Mijn grootvader doorvoelde veel van het lijden dat de 
vissers trof: het overkwam hem immers zelf!  
Hij besloot: ik sluit me aan bij de S.D.A.P.!  
 
Die Sociaal-Democratische Arbeiders Partij trok de aandacht. De 
partij had in 1917 een grote zetelwinst in de Tweede Kamer behaald 
door de invoering van het Algemeen Kiesrecht. (Toen nog alleen open 
voor mannen, in 1919 werd door de Wet Marchant het Algemeen 
Kiesrecht ook opengesteld voor vrouwen!). 
 
Mijn grootvader was vooral onder de indruk geraakt van de acties die 
gevoerd werden door de S.D.A.P om de leefomstandigheden van 
burgers te verbeteren. Sterker nog: hij besloot zelf politiek actief te 
worden! En dat was een moeilijke beslissing. Want hoe moest dat 
nou, met een gezin dat zich uitbreidde? Hoe kreeg je brood op de 
plank? 
 
Oma was een vrouw die van 
wanten wist. En ze had geluk: 
door een erfenis kreeg ze de kans 
een winkel te beginnen. Een 
kruidenierszaak, met een 
uitgebreid assortiment, een soort 
winkel van Sinkel, waar van alles 
te koop was. Dicht bij de 
waterpoort in Woudrichem. 
Toen wij als kleinkinderen in de 
jaren '50 en '60 bij oma en opa 
logeerden, vonden wij altijd nog, 
op de zolder van het huis, de grote 
voorraadblikken van Douwe 
Egberts en de H.O. Havermout. 
Voor ons heerlijk speelmateriaal, 
voor oma in de jaren '20 en '30 
werkmateriaal. 
 
 

Het Winkelnetje  
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En in mijn schatkamer vond ik een winkelnetje terug, ook door mijn 
opa geknoopt! Voor de boodschappen. Dat netje is een voorbeeld van 
de solidariteit tussen de twee echtelieden. Je zou kunnen zeggen dat 
mijn oma in de praktijk, met haar winkel, een grote steun is geweest 
voor mijn opa, zodat hij kon toekomen aan het helpen verbeteren van 
de levensomstandigheden van de vissers. Hij is vele jaren actief 
gebleven in de S.D.A.P en later bij de PvdA, en bracht het tot 
wethouder van de gemeente Woudrichem. Hij is erom geëerd. 
 
 
Een belangrijke ontmoeting binnen het S.D.A.P-netwerk.                                       
Mijn grootvader vond het wel 
wat, dat ik belangstelling had 
voor theologie. Hij reageerde 
daar heel adequaat en 
enthousiast op, en ik herinner 
me dat hij op zekere dag 
begon te vertellen over zijn 
ontmoeting met Willem 
Banning. Tijdens een van de 
toogdagen van de S.D.A.P. 
(zie foto). Dat was een “rode 
dominee”, zei opa. Opa was in 
de eerste plaats gecharmeerd 
van Banning, omdat die, net 
als hijzelf, een zoon van een 
visser was. Van een Friese 
haringvisser, uit Makkum. Die 
begreep tenminste iets van het zware vissersleven. Het hoofd van de 
openbare lagere school in Makkum had gezien dat Willem Banning 
veel in zijn mars had en pleitte ervoor dat hij tot onderwijzer zou 
worden opgeleid. Na zijn onderwijzerschap ging Banning theologie 
studeren en werd een vrijzinnig-protestantse dominee. Maar hij 
verloochende zijn arbeidersafkomst nooit, en rond 1911 groeide in 
hem de overtuiging dat het geloof in God niet te verenigen was met 
de aanvaarding van het kapitalisme. Hij beschouwde zichzelf als 
socialist. Al bleef hij voorlopig partijloos. 
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In 1913 schreef Willem Banning een artikel in het door de 
socialistische predikant H.W.Ph.E. Van den Bergh van 
Eysinga geredigeerde blad De samenwerking, waarin het thema aan 
de orde kwam waarmee Banning zich zijn hele leven zou 
bezighouden: de verhouding tussen individu en gemeenschap. In het 
liberalisme was deze verhouding volgens hem verstoord geraakt en 
het was nu de taak van het socialisme ervoor te zorgen dat individuele 
vrijheid en sociale gerechtigheid de grondslagen zouden vormen van 
een nieuwe gemeenschap. 
 
In 1914 werden Willem Banning en zijn verloofde lid van de SDAP, en 
in die kring ontmoette mijn grootvader “zijn” rode dominee. Hij werd 
zeer door hem geïnspireerd en hield het strijden zijn leven lang vol, 
ook al had hij niet de studiekansen gekregen zoals Willem Banning. 
 
Een “taalmomentje” met mijn opa uit Woudrichem. 
Toen ik puberde kwamen we met ons gezin “op Scheveningen” 
terecht. Vanwege een nieuwe baan van mijn vader. Op Scheveningen 
heb je het boetveld, waar vanouds de vissersvrouwen de haringnetten 
van de loggers nakeken. 
 
Ik vertelde tijdens een van onze logeerpartijen in Woudrichem over 
dat boetveld. Ik vroeg mijn opa: “heb je die palingfuik nu voor mij 
geboet?” “Nee”, antwoordde hij, “ik heb het geknoopt. Boeten 
betekent herstellen! Wat heb ik dat vaak gedaan, in mijn visserstijd, 
het boeten van de netten! En weet je, wat je probeert als je in de 
politiek gaat: je wilt dingen die fout gegaan zijn herstellen!” Wat een 
mooi woord eigenlijk, boeten!” 
 
Mijn opa en oma Woudrichem: ze zijn voorbeelden voor me, tot op  
de dag van vandaag! 
Jeanne Traas-Hageman 
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Zomer juni 2021 
We missen al meer een jaar de mooie bijeenkomsten van Aan de 
Regge in de kapel en dat is niet fijn, maar gelukkig is er wel licht aan 
de horizon, als we zo doorgaan is aan het eind van het jaar bijna het 
hele volk geprikt en dat is voor velen onder ons een opluchting. 
Deze zomer hebben we nog wel last met de vakantieplannen en 
andere perikelen. 
We begrijpen allemaal dat de jeugd nogal wat problemen heeft.. 
Veel jongelui hebben al meer dan een jaar moeten afremmen, en als 
je de remmen op een ongelukkig moment loslaat dan is het hek van 
de dam. 
Over dammen gesproken, ook het weer is anders dan een jaar 
geleden en dammen waren het afgelopen jaar wel nodig in bepaalde 
delen van het land en voor degenen die niet wisten, dat water altijd 
naar het laagste punt loopt, die weten het nu. De regen is ook nog 
ergens goed voor geweest, vooral voor boeren en tuinmensen, want 
alles groeit dit jaar de pan uit. 
Wel beginnen de problemen met het klimaat en het milieu langzaam 
maar zeker bij meer mensen door te dringen en dat is maar goed ook. 
Onze economische vooruitgang en democratie heeft voor de niet 
nadenkende en niet bewust levende mens ook nadelen. 
Onbeperkt doen en laten waar je zin in hebt is geen goed 
uitgangspunt voor de toekomst en voor onze kinderen en daar 
moeten veel mensen aan wennen en mee leren omgaan (we zijn met 
17 miljoen en dat worden er elk jaar meer). 
Maar hiermee is genoeg gezegd over onze problemen. 

 
We hadden in juni een leuke 
vakantie op de NO punt van het 
eiland Texel. Er was een leuk 
huisje gehuurd op bijna 
dezelfde plek als 50 jaar 
geleden. Toen was het een 
stenen huis in het vakantiepark 
“De Sluftervallei” Nu een huisje 
aan de rand van de duinen  
Elke dag s ’morgens wandelen 
met de hond van  
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onze dochter rondom een vijver 
met hoog grasland waar de 
schapen en grauwe ganzen nog 
net zichtbaar waren. 
 
Het fietspad door de duinen 
vanaf de vuurtoren naar het 
plaatsje “De Koog” was wel een 
heel stuk breder dan vroeger 
maar dat moest ook wel want de 
hoeveelheid mensen op E-bikes 
is enorm. Om  deze accu’s elke 
dag weer op te laden is hier en daar in ons binnenland wel een veld 

met zonnecellen of een 
windmolen nodig, maar ja 
volgens een uitspraak van een 
bekende Nederlander heeft elk 
voordeel z’n nadeel.  
Langs het fietspad groeien in de 
duinen wel mooie bloemen. De 
kamperfoelie is in Twente een 
soort die langs bosranden bij 
voorkeur als klimplant groeit in 
bomen. 
In de duinen groeit het zomaar 

in het zand. Ook planten kunnen zich aanpassen aan de omgeving. 
 
Door nutuurmonumenten en 
staatsbosbeheer is dit deel van 
Texel veranderd in een prachtig 
groen natuurgebied met 
geweldige fietspaden.In het 
akkergebied van Eierland (de 
polder in het noorden van Texel) 
is ook veel aandacht besteed aan 
de akkerranden van de boeren. 
Ze stonden in juni volop bloei met 
klaprozen, korenbloemen, 
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margrieten, ganzenbloemen, kamille en zelfs de bijna uitgestorven 
bolderik was overal aanwezig. 
Op de akkers groeien divese 
soorten bolgewassen, uien, 
aardappels en ook spelt. 
 
Al met al een prachtige week 
die we hebben afgesloten 
met een lekker etentje 
buiten bij het strandcafe 
De Noordkaap tussen de 
vuurtoren en De Cocksdorp 
met het zicht op Vlieland. 
Hermanda en Eef Roelofs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . en alles viel op dat moment op z’n plek. 
 
Dat was het gevoel dat mij bekroop tijdens de bijeenkomst op zondag 
13 juni in de Henricuskapel. Een kapeltreffen geleid door Jeanne 
Traas-Hageman, emeritus voorgangster uit Enschede. Het kon 
allemaal weer ‘ouderwets’, want de versoepelingen waren verruimd 
vanwege de gunstige corona cijfers. Het weer samenzijn zag ik dan 
ook als een afsluiting van een periode van twee jaar zonder vieringen 
en ontmoetingen. Het was ook de afsluiting van het seizoen 2020-
2021. 
Mijn gevoel werd versterkt door het thema van de viering, nl. “Alles 
wat herinnerd wordt, leeft!.....” Het gedicht van “Die Taubenpost”van 
Seidl op muziek gezet door Franz Schubert met verder muziek van de 
Letse componist Peteris Vask, gooiden daar een schepje bovenop.  
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Gelukkig was er gedurende de 2 jaar veel spirituele en religieuze 
compensatie. De Gele Bus, een samenwerking van Nicoline Swen en 
Helène Westerik met lokale afdelingen van Vrijzinnigen Nederland, 
vulden de leegte in. Digitaal werden zg. Vrijbrieven verspreid. Brieven 
om stil te staan bij verbinding, vertrouwen en verwondering met 
telkens een specifiek thema. De vieringen via internet voltooiden de 
compensatie.  
 
Terugkomend op het gevoel ‘…dat alles op z’n plek viel’ was de 
herkenning van hetgeen mij daarvoor was overkomen. Een stroom 
aan gerijmde en ongerijmde gedachten en herinneringen, als ware 
het een film in het kwadraat. Vooral aan het einde van de nacht was 
het raak. Was de quarantaine van twee jaar slechts alleen de oorzaak 
van al die gedachtespinsels of behoorde het domweg bij mijn proces 
van ouder worden? En diende dit onbewuste gepieker om antwoorden 
te krijgen op onbegrepen zaken en gevoelens die op mijn levenspad 
terecht waren gekomen? En vooral: hoe is hun samenhang? Kennelijk 
kampt ieder mens met een dergelijk proces, gelet op het thema van 
de bijeenkomst “Alles wat herinnerd wordt, leeft!”, daarmee een 
richting van ordening aangevend.  
 
Hoe het ook zij, Jeanne sprak van een persoonlijke voorraadkamer, 
gevuld met een eigen verzameling aan gezegden, belevenissen, 
ervaringen, herinneringen aan markante voorbeelden. Een eigen 
voorraadkamer om steun, troost en inspiratie uit te putten tijdens het 
bidden of zomaar plotseling invallend. Zij deed de oproep om anderen 
deelgenoot te maken van die schatten uit de eigen schatkamer door 
kopij in te sturen voor het komende ledenblad. Dat was ik al van plan, 
dus haar oproep kwam op het juiste moment.  
Zelf verhaalde zij uit haar Haagse jeugd. Elke zondag kwam een 
invalide, alleenstaande vrouw bij hun eten. Ze woonde tweehoog aan 
de overkant van de straat en was opgevallen door haar 
invalidenwagen, aan straat geparkeerd tegen het stenen trappenhuis. 
Haar wijselijke kracht bleek een zegen voor het gezin Hageman en 
dus voor Jeanne.  
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De oproep van Jeanne neigt tot het schrijven van een sprekend 
verhaal. Specifiek heb ik die niet Terugblikkend op het eigen leven, 
ik ben nu 73, kan ik wel zeggen dat mijn vorming onderhevig is 
geweest aan een agglomeraat van allerlei invloeden. Te beginnen met 
opvoeding, school, werk, carrière, huwelijk en kinderen. Maar 
evenzeer vrijwilligerswerk, eigen keuzes, (vakantie)plezier, toevallige 
ontmoetingen, lezen en leren van cultuur en van onderwerpen op het 
spirituele en religieuze vlak. Opvoeding en de latere geestelijke groei 
acht ik als de meest bepalende. Van de opvoeding is de liefdevolle 
geborgenheid het meest 
bepalend. Die 
ondervond ik van mijn 
ouders maar niet voor 
de volle 100%. Evenals 
mijn oudere zuster en 
mijn tweelingbroer heb 
ik schade opgelopen. 
Schade voortkomend uit 
angst. De term die mijn 
zuster daaraan geeft is 
erfschade. Zij was 
kinderpsychologe. Gedrieën hebben wij vaak gesproken over onze 
ouders om onder andere te concluderen dat zij op hun beurt eveneens 
met erfschade behept waren. Apart is dat mijn spiegelbeeld, mijn 
broer, een andere levensweg is gaan bewandelen dan ik.  
 
Zo overziende zie ik twee uitersten. Het goede, de liefdevolle 
geborgenheid, tegenover het slechte, de eerdergenoemde erfschade. 
Hoe dualistisch! Kennelijk moeten wij als mensen beide uitersten 
ervaren. De balans zoeken vraagt wijsheid en geeft als het goed gaat 
geestelijke groei. Mijn ouders en ook ik zelf zijn opgevoed in een 
regelgevende cultuur van gedienstig zijn naar de ander, desnoods 
jezelf ontziend. Bovendien cultiveerde de kerk toentertijd stilzwijgend 
die passiviteit. Een verschijnsel dat altijd nog is waar te nemen in de 
zware protestantse kerken: eerst gehoorzamen, dan liefhebben. Later 
leerde ik ook mijzelf te mogen liefhebben. Het werd een ontwapening 
van die cultuur om dan vervolgens te ontdekken dat die ontwikkeling 
van veel meer betekenis is voor je naaste. Het eigen liefhebben 
betekent geen egoïsme, maar is juist altruïstisch in te vullen. Omdat 
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vanuit die houding makkelijker capaciteiten zijn te ontwikkelen ten 
dienste van de ander. Die ontdekking van wijsheid vergde een lang 
levenstraject. Eén van heftig diaconaal werk in Rotterdam, waaronder 
vluchtelingenwerk en hulp aan schepelingen in de haven. Later werd 
ik bestuurslid van afdeling Brielle, welke stap niet mogelijk zou zijn 
geweest zonder de overgang van het traditioneel kerkelijke naar het 
spirituele. 
Mijn vrouw en ik, wij samen zijn die weg ingeslagen. Het werd een 
zoek- en leerweg gezegend met toevallige en verrijkende 
ontmoetingen. Hiermee creëerden wij onszelf een gepaste breuk met 
het verleden. De weg werd geopend om zuiverder geluk te leren zien. 
Met onbedoeld een natuurlijke uitstraling van binnenuit, bevestigd 
door stille respons. Al met al een groeiende heelheid als opponent 
van wegebbend dualisme!  
Gerard van Brussel 
 
 
GEBORGEN IN PLOOIEN VAN LIEFDE 
Julian van Norwich 
 
Julian van Norwich leefde van 1342 tot 
1420; ze was een van de grootste 
Engelse mystici. 
 
Destijds kocht ik dit boekje vanwege de 
titel en de tekening. Op de tekening 
staat een mens. Het is niet duidelijk of 
het een man of een vrouw is, maar ze 
lijkt meer op een vrouw, in een wijde 
monnikspij. Met twee voeten staat ze 
stevig op de grond en met beide armen, 
in een gebaar van groot mededogen 
buigt ze zich voorover naar een geknield 
mensenkind. Dit beeld is voor mij een beeld van God. Zo ben ik 
geborgen in plooien van liefde. 
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MEDITATIE VAN JULIAN VAN NORWICH: 
Ook al leven wij met pijn, met zorg, met verdriet die zo hevig zijn 
dat wij aan niets anders meer schijnen te kunnen denken dan aan 
hoe het er met ons voorstaat en wat wij voelen, toch zullen wij er, 
zodra wij eraan toe zijn, lichtvoetig over heen stappen.  
Dan is dat alles van geen belang meer. Waarom? Omdat God wil dat 
wij inzien waar wij rust en vrede vinden.  
Ik begreep dat onze ziel nooit rust zal kunnen vinden in aardse 
dingen op zich. Maar als zij door de geschapen werkelijkheid heen 
kijkt op zoek naar haar kern, dan moet ze nooit naar zichzelf blijven 
staren. Zij moet vieren wat ze daarin aanschouwt: God, haar maker. 
 
Hij zei niet:  

"er zal geen storm over u woeden”  
of: “u zult niet meer doodmoe van uw werk zijn”  
of: “u zult nooit meer uw evenwicht verliezen” 
 

Nee, Hij zei: 
 “u zult niet verloren gaan“ 

 
God wil dat wij deze woorden zo koesteren dat wij sterk van 
vertrouwen zijn, altijd, zowel in zorg als in vreugde. 
Margreet Bakker-van Baalen. 
 
 

Waarmee heb ik de voorraad-/schatkamer van mijn leven 
gevuld, waardoor ik altijd steun, troost en inspiratie kan 
vinden? 
Wat een prachtige vraag! Goed om bij stil te staan en te proberen 
een antwoord te formuleren. 
Een heel persoonlijke vraag ook die me doet denken aan het motto 
van de literaire stroming de Tachtigers (uit de jaren ’80 van de 19de 
eeuw):  
‘Poëzie is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste 
emotie’, waarmee ik wil zeggen dat er niets persoonlijkers is dan een 
antwoord op de gestelde vraag. 
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Ik denk maar even hardop.  
In het algemeen: een mens kan putten uit eindeloos veel bronnen. Ik 
denk bv. aan geschreven bronnen die altijd te raadplegen zijn, aan 
de natuur, aan mensen, dieren, aan muziek, dans, toneel, aan 
hobby’s, sport, vakantie, aan stilte, aan eigen herinneringen, aan 
foto’s.  
 
Wat steunt, troost, inspireert mij? 
Als ik kijk naar geschreven bronnen, dan put ik graag uit wat anderen 
‘bij de Bijbel’ schreven, liever nog dan dat ik ‘slechts’ de Bijbel ga 
lezen. Ik laat me troosten en inspireren door (teksten van) 
predikanten als Sytze de Vries, Piet van Midden, Huub Oosterhuis, 
Nico en Carel ter Linden, Karel Eykman, Piet Schelling en, last but not 
least, Helene Westerik, Nicoline Swen! 
Ook houd ik van teksten van bv. Toon Hermans, Joke van Leeuwen, 
Bette Westera, Herman Finkers om het even dichtbij huis te houden. 
 
Een gebed dat me mijn hele leven al 
aanspreekt:  

God, 
grant me the serenity to accept the 

things I cannot change, 
courage to change the things I can 
and wisdom to know the difference 

 
(God, 

schenk me de kalmte om te aanvaarden 
wat ik niet kan veranderen, 

moed om te veranderen wat ik wel kan 
veranderen 

en wijsheid om het verschil hiertussen te 
zien) 

 
De tekst is van Reinhold Niebuhr, maar wordt ook toegeschreven 
aan Augustinus, Franciscus van Assisi en aan Thomas van Aquino. 
 
 
Wat steunt, troost en inspireert mij op dit moment? 
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Nu ik onlangs weduwe ben geworden, put ik uit teksten die te maken 
hebben met het afscheid van mijn geliefde Ger.  
In de eerste plaats de tekst van Huub Oosterhuis (prachtig op 
muziek gezet door Tom Löwenthal) die Ger als thema koos voor zijn 
afscheid: 
 

Die mij droeg op adelaarsvleugels 
die mij hebt geworpen in de ruimte 

en als ik krijsend viel mij ondervangen 
met uw wieken en weer opgegooid 

totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 
 
 
Dan een tekst van Tanja Helderman: 
 

ROUW 
Kerf de naam van je geliefde in het centrum van je hart 
hang de kamer vol verhalen, kies de zin die bij je past 

vul de vazen met de bloemen van je favoriete soort 
kleur de kostbare momenten laat de stilte aan het woord 

stel het nieuws nog uit tot morgen, want vandaag is lang genoeg 
rouw heeft rust en ruimte nodig, afscheid komt altijd te vroeg 

laat je tranen laat ze lopen en berust in je verdriet 
dichterbij kan je niet komen, verder weg bestaat er niet. 

U kunt zich voorstellen dat ik nu ook een schatkamer vol prachtige 
condoleancebrieven en  
-kaarten met teksten heb waardoor ik me graag laat troosten en 
inspireren. 
En dan de lievelingsmuziek van Ger: de Pastorale (6de symfonie) van 
Beethoven. 
De mooie herinneringen aan zoveel jaren samen, onze 
(klein)kinderen, de dvd’s die Ger van onze reizen maakte: allemaal 
schatten! Daardoor voel ik me een rijk mens. 
Hanneke Pors-Ris 
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Voorraadkamer 
Ons nieuwe huis heeft een heerlijke grote tuin, 
met eekhoorns! 
Tijdens de allereerste bezichtiging sprongen ze 
boven ons hoofd door te bomen, voor ons een 
extra reden om dit huis graag te willen hebben. 
En ook nu zien we ze nog geregeld als we in de 
tuin zitten. Ze zitten elkaar achterna over de 
takken en springen van de ene naar de andere 
boom of het niets is. 
Ook in de tuin komen we veel sporen van de eekhoorns tegen. 
Kennelijk eten ze niet iedere winter hun voorraadkamer leeg. Uit hun 
verstopte walnoten groeien overal jonge boompjes en als je dan op 
zo'n plek gaat graven, vind je noten van verschillende jaren. Het lijkt 
erop of ze bepaalde plekjes ieder jaar weer gebruiken. Ook al schijnt 
het dat ze lang niet altijd onthouden waar de voorraad ligt en deze in 
de winter op de geur moeten terugvinden. 
De verstopte en daarna vergeten noten zorgen voor verjonging van 
het bos en daarmee voor eekhoorns van volgende generaties. 
 
In mijn eigen voorraadkamer zitten ook van die verborgen hoekjes 
en gaatjes. Herinneringen en wijze lessen die vergeten lijken. Toch is 
dat niet zo. Ze sluimeren ergens in mijn hoofd en in mijn hart. 
Verhalen, boeken en vooral ontmoetingen met mensen. En soms, als 
het koud is en stormt in mijn leven, vind ik ze weer terug. Af en toe 
moet ik flink graven, maar dan zijn ze daar. Voedsel voor onderweg. 
Om mij de winter door te helpen, tot het weer lente wordt. En dan, 
als de zon weer schijnt en alles mooi en goed is, leg ik een nieuwe 
voorraad aan. 
Ik loop door het bos en ruik hars en warm zand. 
Ik maak een middag muziek met een vriend en de klank van onze 
fluiten vloeit samen. 
Ik lees 'Dit zijn de namen', van Tommy Wieringa en huil tijdens het 
omslaan van de bladzijden. 
Ik bel en spreek een vriend. Mijn mentor, die mij zo goed kent. 
Ik kus mijn kinderen goedenacht en al slapend slaan ze hun armen 
om mijn nek. 
Ik drink een glas wijn met Alex in de tuin, terwijl de eekhoorns boven 
ons hun wintervoorraad aanleggen. 
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Zo vult ook mijn voorraadkamer zich. Het zijn misschien maar kleine 
nootjes, maar meer dan genoeg om een winter mee door te komen! 
Nicoline 
 

Het verhaal van de drie bomen 

Er waren eens drie bomen. 
Tijdens een harde storm 
verloren ze alle drie een tak 
waarvan ze erg hielden. De 
bomen gingen alle drie op een 
andere manier met hun verlies 
om. Een paar jaar later ging ik 
op zoek naar de bomen en heb 
ik ze weer gevonden. 

De eerste boom rouwde nog 
steeds om zijn verlies en ieder 
voorjaar als de zon hem 
uitnodigde om te groeien, zei hij: ‘Nee, dat kan ik niet want ik mis 
een belangrijke tak.’ Deze boom was klein gebleven en stond in de 
schaduw van andere bomen. De zon kon er niet meer bij. De wond 
waar de tak was afgebroken kon je goed zien; het was het hoogste 
punt van de boom gebleven. De boom was na het verlies niet meer 
verder gegroeid. 

De tweede boom was zo geschrokken van de pijn dat hij had besloten 
om het verlies te vergeten. Hij was moeilijk te vinden, want hij lag op 
de grond. Hij was bij een voorjaarsstorm omgewaaid omdat zijn 
wortels geen houvast meer hadden in de aarde. De plek van de wond 
was moeilijk te vinden. Deze zat verstopt achter een heleboel 
vochtige bladeren. 

De derde boom was ook geschrokken van de pijn en de leegte in zijn 
lijf. Hij had gerouwd om zijn verlies. Het eerste voorjaar toen de zon 
hem uitnodigde om te groeien, had hij gezegd: ‘Dit jaar nog niet, het 
is te vroeg.’ Toen de zon het tweede voorjaar weer terugkwam met 
de uitnodiging had hij gezegd: ‘Ja zon, verwarm mij maar. Mijn wond 
heeft warmte nodig, zodat ze weet dat ze erbij hoort.’ Toen de zon 
het derde voorjaar weer terugkwam, sprak de boom: ‘Ja zon, kom 
maar, ik wil weer groeien. Ik weet dat er nog veel te groeien is.’ De 
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derde boom was moeilijk te vinden want hij was groot en sterk 
geworden, dat had ik niet verwacht. Gelukkig kon ik hem herkennen 
aan de dichtgegroeide wond die vol trots in het zonlicht stond. 
Auteur: Evert Landwaard 

Dit verhaal heeft mij een tijd lang troost geboden na het overlijden 
van mijn moeder in januari 2002, en twee maanden later, toen mijn 
man stierf in hetzelfde jaar.  Deze parabel voelde goed, vooral als ik 
op mijn zelfgeplaatst bankje zat, naast het graf van mijn man op de 
algemene begraafplaats. Ik kon daar mijn verdriet kwijt. Behalve de 
vogels, het ruisen van de hoge bomen, het weldadige groen, de 
stilte… het werkte helend. Vooral de 3e boom, die het verdriet en pijn 
toeliet was mijn voorbeeld. 

Thuis kon ik troost vinden in het draaien van de Mattheus Passion. 
Maart was de maand waarin deze muziek veel te horen was op radio 
4. Vele vrienden en collega’s waren ook ‘mijn gereedschap’, door op 
bezoek te komen, te luisteren en te troosten. En toen een vriendin 
voorstelde om samen een moestuin te beginnen, was het werken in 
de aarde een helend tijdverdrijf.   

Ja, 2002 was een moeilijk jaar en het heeft een poos geduurd voordat 
ik weer kon functioneren. Maar door het vele gereedschap wat me 
werd aangereikt en waar ik gebruik van heb kunnen maken, is het 
goed gekomen en voel ik me zoals de 3e boom: sterk en dankbaar. 

Nu ik ouder word en er mensen van nabij sterven of ernstig ziek 
worden, merk ik dat vooral spreuken en gedichten mij inspireren; en 
ook het boek van Pim van Lommel: ‘Eindeloos bewustzijn’, over bijna 
dood ervaringen. 

Tot besluit een gedichtje van Toon Hermans: 

Einde 
De laatste uren voor het einde, 

dan wordt die grote wereld klein, 
is plotseling alles onbeduidend, 
tot aan het laatste beetje pijn. 

Wat wij zo indrukwekkend vonden, 
verliest zijn glans, verliest zijn zin, 

maar achter de gesloten ogen, 
glanst een gigantisch groot begin. 

Ellie Moonen 
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Wat mij heeft beziggehouden. 

Onder de klanken van de muziek van Johann Sebastian Bach wil ik 
proberen enige gedachten op papier te zetten over mijn hoop, 
verwachtingen en teleurstellingen. 
Door een stommiteit mijnerzijds was ik genoodzaakt mij een nieuwe 
computer aan te schaffen. Ik kreeg namelijk een enorm virus op mijn 
oude computer, die maakte, 
dat de computer er de brui 
aan gaf. Alles wat op deze 
computer stond kon gelukkig 
worden overgezet op de 
nieuwe, nadat eerst het virus 
verwijderd was. Het was wel 
een flinke klus om het virus te verwijderen, maar in tegenstelling tot 
het andere virus, dat ons nu al anderhalf jaar in de greep houdt, kon 
deze volledig verwijderd worden.  
 
Omdat ik weer alles nieuw heb, ben ik flink aan het opruimen 
geslagen en kwam daarbij van alles en nog wat tegen. Zo had ik aan 
het begin van de uitbraak van de pandemie de hoop en de 
verwachting, dat er een andere tijd zou aanbreken. Omdat de 
ziekenhuizen onrustbarend volstroomden met doodzieke mensen, 
waardoor er een groot tekort aan IC-bedden ontstond, nam men 
drastische maatregelen. Zo diende men o.a. afstand van elkaar te 
houden om de verspreiding van het virus tegen te gaan en gingen de 
kantoren dicht. Men diende nu vanuit huis te gaan werken. De scholen 
werden gesloten en de scholieren kregen online les. Alleen 
noodzakelijke reizen werden toegestaan.   
 
Hotels, restaurants en bars gingen dicht, alsmede de culturele 
instellingen, zoals kerken, musea, schouwburgen en bioscopen. Ik 
denk, dat mede daardoor er overal in het land een gevoel van grote 
saamhorigheid ontstond. Samen zouden wij het virus er wel onder 
kunnen krijgen.  
Er werd voor de zorgmedewerkers, die het extreem zwaar hadden en 
hebben vanaf de balkons in de handen geklapt ter ondersteuning en 
bemoediging. Overal ontstonden nieuwe initiatieven om toch de 
betrokkenheid van de mensen bij het culturele gebeuren te 
behouden. 
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Zo heb ik in de afgelopen periode op de zondagmorgens genoten van 
de online kerkdiensten.   
  
Had toen echt het idee, dat men 
eindelijk tot het besef was 
gekomen, dat het leven, zoals dat 
vóór de coronacrisis geleefd werd, 
niet verder voortgezet kon worden 
en dat het noodzakelijk was dat de 
maatschappij als geheel anders 
moest worden ingericht.  

Ik heb mij enorm verwonderd over 
het feit, dat het vanaf het begin van de pandemie tot aan het eind 
van vorig jaar het meestal droog en zonnig weer is geweest.  

Misschien is het naïef van mij geweest, maar ik heb deze periode van 
droogte en zonnig weer vooral gezien als een teken om hoop en 
vertrouwen te behouden, dat er een andere tijd zou gaan aanbreken. 
De tijd was er rijp voor om nu echt van hogerhand krachtdadig in te 
grijpen om de samenleving te herinrichten en de dreigende catastrofe 
van de klimaatverandering af te wenden. Immers de maatschappij 
zat op slot. 
Hoe anders is het gelopen. 
 
Ik ben ervan overtuigd, dat het besef er wel is, maar, dat de wil om 
te veranderen ontbreekt. De belangen zijn te groot en men wil koste 
wat kost de positie, die werd ingenomen vóór de crisis, behouden. 
 
 
Het gevoel, dat ik had bij het begin van de pandemie van 
saamhorigheid en allen de schouders eronder, is voor een groot 
gedeelte bij mij verdwenen. 
Dat gegeven is voor mij een grote teleurstelling. Toch weiger ik mij 
aan negatieve gevoelens over te geven, want ik weet, dat, wat de 
toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren Hand. 
Meine Brinksma. 
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De Middeleeuwen in de Mariendom van Hildesheim 
Tijdens een bezoek aan Hildesheim bekeken we uiteraard de 
Mariendom, een imposante, middeleeuwse kathedraal. In deze 
kathedraal bevindt zich de oudste van vier, uit de Middeleeuwen 
overgebleven kroonluchters. Deze Thietmar kroonluchter werd aan de 
kathedraal geschonken door bisschop Thietmar (1038-1044). 
 
De beeltenissen 
symboliseren de 
heilige stad 
Jeruzalem. 
De kroonluchter, 
zoals die nu in de 
kathedraal hangt, 
heeft al heel wat 
meegemaakt. Zo 
werd al een 
renovatie 
uitgevoerd in 
1400 en raakte hij ernstig beschadigd door bombardementen op 
Hildesheim tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er volgde een grondig 
herstel tussen 1982 en 1989. Nu hangt de kroonluchter op een 
prominente plaats in het altaargedeelte van de kathedraal, door zijn 
reusachtige formaat is hij daar niet te missen.  
Hans Zwiers 
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“In het Zonnetje” 
 
Op 27 juli had de vereniging aan de 
Regge en Oost-Twente hun laatste 
bestuursvergadering van dit seizoen. 
Voor het eerst weer fysiek bij elkaar. Dat 
was weer een feestelijke ervaring na het 
skypen van de laatste tijd! 
Verder was er nog een heel gezellig 
gebeuren. Aan de Regge heeft, net als 
Oost-Twente, een jaarlijkse 
ledenvergadering. Op die bijeenkomst 
had Aan de Regge de gewoonte een lid 
van de vereniging, die zich verdienstelijk 
maakt. "In het zonnetje te zetten" 
Dat is altijd weer een heel leuk gebeuren vooral voor de persoon in 
kwestie. Deze "rite" hadden we de laatste twee jaar niet meer 
beleefd, eenvoudigweg omdat er geen jaarvergadering georganiseerd 
kon worden. Heel jammer natuurlijk. 
 

Maar op deze laatste 
vergadering hebben we als 
bestuur onze secretaris 
Menno Keizer en Mary 
Keizer zijn echtgenote 
beiden om hun grote 
verdiensten voor Aan de 
Regge " in de ZON " gezet. 
Wij hebben dat gedaan 
waar u helaas niet bij kon 
zijn. Dat was wel jammer 
maar we hopen dit ritueel 
vol te houden en wie weet 

is er volgend seizoen weer een gewone ledenbijeenkomst mogelijk 
waar we deze goede traditie kunnen voortzetten.  
 
Er zijn twee foto’s bijgevoegd. Op de ene foto ziet u het "zonnige" 
echtpaar en op de andere een serieuze bestuursvergadering van twee 
samengevoegde afdelingen Oost-Twente en Aan De Regge. Wij 
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beginnen ons al aardig thuis te voelen bij elkaar, dronken nog een 
glas tot slot om dat te vieren. Ik hoop dat we veel voor elkaar gaan 
betekenen in de komende jaren 
Suze Lub Koedijk 
 
 
 
 
Creativiteit 
 
Creativiteit is nog altijd voor veel mensen een duur woord, niet in het 
minst vanwege de associatie met een nòg duurder woord: ‘Kunst’. 
Toch is het ieder mens gegeven op zijn eigen manier creatief te zijn. 
Je kunt beelden maken van steen, of beelden schilderen op linnen, 
vastleggen op foto of film. Maar de creativiteit die ik hier bedoel is 
het scheppen van beelden in je geest. 

Wie de negatieve denk ‘beelden’ door middel van zijn eigen wil 
verjagen kan en daarvoor in de plaats positieve denk ‘beelden’ kan 
oproepen, is naar mijn gevoel zeer creatief bezig. 

Wat zeg ik? 
Dit te doen is ‘Kunst’.  
 
Uit: Toon Hermans “Verhalen uit mijn leven” 
 
Bijdrage van Herma Bosch 
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Schatkamer  
Mijn textiel Voorraadkamer is 
ook mijn Schatkamer. Ik vind er 
een voorraad materiaal die ik 
tot schatten kan verwerken. Er 
komt ook telkens wat bij: 
gekocht, gekregen, bij de 
kringloop gescoord. En zo nu en 
dan komen er “nieuwe” 
schatten uit voort. Dat is nu zo 
vreemd, eigenlijk is het net als 
met die wijn bij die bruiloft: het 
raakt nooit op! Soms denk ik: 
nu heb ik echt een gat geslagen 
in mijn voorraad en dan blijkt bij 
het opruimen dat het tegendeel 
waar is: er zijn weer nieuwe 
schatten bijgekomen, totaal 
onverwacht. Soms zit ik in mijn schatkamer en dwalen mijn 
gedachten af: ik wil even niets en kan even niets. Dat is goed heb ik 
gemerkt. Soms moet het hoofd eerst leeg, voordat er weer iets 
nieuws naar boven borrelt. Ik zet dan de radio aan of een podcast en 
“droom” heerlijk verder.  
 
Soms hangt er een schat in wording aan de wand, die even wat 
“hangtijd” nodig heeft en waar ik “nog wel een keer langs kom”. Ook 
dat is goed. Dan rommel ik wat in de laden, kijk hoeveel kraaltjes ik 
nog van een bepaalde kleur heb, bekijk wat ik toch met die rode 
zakdoeken zou willen doen en dan is er weer een middag voorbij. Het 
is nooit overbodig, er komt altijd wel wat naar boven. Is het niet 
meteen, dan wel over een paar weken.  
Het is zo heerlijk om zo’n schat-/ voorraadkamer te hebben. Een rijk 
gevoel, want al die dingen die daar op voorraad liggen, of als schat 
in wording aan de muur hangen, herinneren mij aan de mensen om 
mij heen. Nu en in het verleden of in de toekomst. 
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Zo heb ik van de schatten 
van mijn ouders een mooie 
blauwe sterrenquilt 
gemaakt en iedere keer 
wanneer ik met mijn 
jongste kleindochter speel 
dat ik ziek ben en zij de 
dokter belt, lig ik op die quilt 
en denk dat mijn vader en 
moeder net zo’n plezier 
zouden hebben met dat 
kleine meisje als ik.  
 
Op een dag (zo beginnen sprookjes) kreeg ik van “Saartje” uit 
Vroomshoop een doos vol borduurgaren: van alle kleuren en alles 
door elkaar: “Jij kunt hier vast nog wel wat mee”. En nadat ik die 
“schat” helemaal ontward had ben ik met een mandala begonnen. 
Fijn om met je handen en je hoofd orde in de chaos te scheppen en 
er een nieuwe Mandala aan over te houden. 
 
De boeken in mijn schatkamer zijn ook zo’n heerlijke bron! Als ik een 
bepaald idee heb, ga ik mijn boekenplanken na en zoek tot ik een 
voorbeeld heb gevonden dat enigszins op het idee lijkt. Meestal kom 
ik op iets totaal anders uit, omdat ik zo geïnspireerd raak door de 
inhoud van die boeken dat het oorspronkelijke idee in de prullenbak 
verdwijnt en ik met een geheel eigen, nieuw ontwerp voor de dag 
kom. Zo fijn om met behulp van de ideeën van andere mensen je 
eigen, dieperliggende gedachten bloot te kunnen leggen en te 
verwerken.  
 
Ik prijs me gelukkig, dat er ook nog “andere” schat/voorraad kamers 
zijn in mijn leven, maar mijn textielkamer/atelier is wel één van de 
meest inspirerende plekken voor mij, waar ik troost en rust kan 
vinden op de momenten dat het iets minder gaat in m’n leven.  
Anki Veltien 
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Over de rondweg heen 
 
Mijn schatkamer: 

“HET KOOLWITJE” 
Ter ere van mijn 75ste 
verjaardagsfeest, zette ik, als 
aanhef boven mijn 
uitnodigingen: “Uit 
dankbaarheid, omdat ik door 
de zeer vele verschillende, 
veelkleurige, prachtige, gekke, lieve, bijzonder interessante en 
boeiende mensen, groeien mocht tot dat mens van nu: Waar ik blij 
en dankbaar voor ben!” Mooie en warme speeches waren het 
enthousiaste antwoord hierop en ontroerend. 
Als vervolgreactie hierop werd het tevens voor mij de aanleiding om 
bij deze in te gaan op de vraag van jullie redactie, of wij de kopij voor 
ons ledenblad dit keer wilden delen met het geheim van onze eigen 
schatkamer, binnenkamer.  
Ik heb mijn schatten allemaal opgeslagen in een lange lijst van, en 
tussen de privédocumenten van mijn computer, waar onder anderen 
ook mijn eigen uitgegeven gedichtenbundel “STERRENUREN”. 
Allemaal ontmoetingen en zielenroerselen van: verdriet en blijdschap, 
wanhoop in harten en zielen van de mens, ook de ruimte en breedheid 
zoeken in acceptatie en ontmoeten: in het belangrijkste stuk van je 
leven: je zien in je tekenen en vormen van het Menszijn. En ook juist 
in de rimpels…   
Mijn documenten zijn voor mij allemaal stille getuigen en 
herinneringen aan de ruimte en liefde waar ik al vroeg naar op zoek 
ging, zoals de strijd van die goede vriend mij, dat mijn basis werd en 
zei: “Ik kan niet geloven dat alleen ‘christelijke’ mensen in de hemel 
komen”. Voor elk mensenkind had hij daar ook het volste vertrouwen 
in. Leerde hoe belangrijk het is om over drempels heen te gaan en 
naastenliefde te laten overwinnen. 
“Zou onze Janny op school wel mee kunnen komen, ze is altijd zo 
stil”. Dat vroeg mijn moeder zich hardop af in mijn aanwezigheid toen 
ik voor het eerst naar de lagere school zou gaan.  Die stilte, het 
zoeken van je zelf, en luisteren in en naar die stiltes, maakte de 
uitdaging dat ik meeging en mee wilde komen met mezelf. In het 
dorp, waar ik als kind opgroeide, en waar letterlijk en figuurlijk 
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drempels lagen, waren die voor mij niet altijd zo gemakkelijk en 
uitnodigend en weifelend om er wel of niet over te gaan. Daar 
ontstond in mijn stiltes ook mijn uitdaging en behoefte om klaar-over 
te zijn. Als ik ‘s zondags naar de kerk liep, met als 13-jarige schoenen 
met hakken van mijn moeder aan, schoven gordijnen open en wees 
men naar mij met hun vinger op hun voorhoofd. Buurvrouw Komina 
bracht haar over gehouden eten naar mijn moeder en dat moest ik 
opeten enz. De mestvaalt achter hun huis was een gegraven kuil, 
waarin bijna een kind eens verdronk. Boksen moest je om een paar 
jaar voortgezet onderwijs te mogen volgen. Klein, maar ook zo fijn 
leken mij de drempels die ik over wilde, vrijheid en meedenken 
ontplooien aanpassingen. Kritisch leerde ik ook de bijbel van bijna a 
tot z kennen omdat ik onder de preken altijd in de bijbel las. Wilde 
Nederlands praten in de winkels en op school: maar je mocht je niets 
verbeelden. Toch heb ik er fijn gewoond en ook geleerd en 
doorgegroeid. 
We gingen verhuizen: 10 kilometer verder maar voor mij de wijde 
wereld in. Op weg de drempel over, naar de vrijzinnigheid zeg maar. 
Maar was ook nog genoeg voor mij te doen:   
Ik ging op dansles: pas op! Ging naar de film: pas op, moest zonder 
diploma aan het werk want vader werd ziek: ik krijg jullie wel van 
achter de boekhoudmachine! Pas op! Kreeg de mooiste en liefste man 
van het dorp: DAMES ik krijg jullie wel! Kreeg als vrouw een 30er-
jaren huis te huur en fietste toen naar mijn aanstaande man en 
jubelde voor het hele personeel daar: “Kom mee, we kunnen 
trouwen!” Daarna twee jaar doorgewerkt, zwangerschapsverlof, 
eerste kind en doorwerken: met ons kind in de kinderwagenbak op 
de slaapkamer van de baas en zijn vrouw, met een zingende oudere 
directeursvrouw om de bak, want ik moest door blijven werken! Dat 
allemaal in de jaren ’60!  
En mijn ruimte en breedte groeide maar door: op weg naar een stukje 
vrij-en-zinnigheid: Werd raadslid, werkende moeder, burgerlijke 
stand (pas op, weet, het homohuwelijk komt er aan), maar ik zei 
volmondig ja! Voorzitter Scholengemeenschap “Het Noordik (pas op 
iedereen is toegankelijk daar). Drempels ging ik over terwijl ik steeds 
nog geregeld mijn bezorgde moeder hoorde fluisteren over ”En ze is 
zo stil!” Pas op! Ging journalistiek werken bij week-en dagbladen. 
Kreeg toen eens bezoek: een man op klompen, die hij uittrok op de 
deurmat, en om een oude krant vroeg en er op ging zitten: “Of ik een 
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stukje wilde schrijven over dat hij woonde onder een 
elektriciteitsleiding, wilde daar weg!” Deed ik. S’ avonds 
Gemeenteraad die het verhaal niet snapte en meelijdend lachend aan 
de financiële begroting begon en waar ik me druk om maakte!  
Als maar door ontmoette ik prachtige en juist verschillende mensen. 
Ook in het zijn gegroeid zo ik nu ben, door het voorval. Dat ik na een 
raadsvergadering met een collega naar huis fietste: ik had als sluiting 
een ontroerend gedicht voorgelezen, gekregen van iemand wiens 
vrouw was overleden. Ze zei onderweg terug: “Weet je wel dat die 
niet goed met elkaar konden oversteken?”  Ik stapte van de fiets, 
geschokt en antwoordde: “Weet jij wat ze in stille nachten tegen 
elkaar gefluisterd hebben…” Ze staan allemaal in mijn documenten 
als kostbare schatten van grote waarde!   
Als je vroeger 50 jaar bij dezelfde baas werkte kreeg je een lintje. Ik 
heb er ook eentje! Toch nooit zo lang bij dezelfde baas gewerkt! Kon 
om de rest niet zo goed weigeren.  Ik heb wel geëist, dat ik het om 
mijn hele oeuvre zou krijgen. En die nog meer hadden betekend voor 
een lintje. Maar mijn grootste schat in mijn schatkamer vind ik door 
mijn eigen beeldscherm, dat ik verschillend en breed ben ingestapt in 
het zoeken in het woord Respect, voor ieder mens. Meerwaarde krijgt 
voor jezelf en begrip en luisteren over en weer. 
 
Epiloog 
Over de rondweg heen dus, zoals in het hier onderstaande gedicht uit 
mijn Schatkamer, uit de bundel “Sterrenuren”: DE VLINDER, die van 
onder het deksel van de koekenpan over de rondweg heen vloog. Met 
de mens samen over drempels heen in al zijn kleurenpracht en 
verschijningen, evenals ook de vleugeltjes van het “IJSVOGELTJE”, 
samen verbinden, naar de schatkamer van veelkleurigheid. 
 

“Over de rondweg heen” 
Een rondweg van licht 

Ontsluit het dorp waar ik geboren ben, 
Meikevers heb gespaard 

In een jampot vol lindenblaadjes 
Met een deksel zonder gaatjes, 

Verstoppertje heb gespeeld: 
Een blond blozend wicht 

In het licht van de lantaarnpaal 
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Gestreeld meer niet: 
Nu ik er binnenrijd weet ik 

dat ik het meest gehouden heb 
Van de vlinder die ik ving: 

Onder het deksel van de koekenpan 
Het KOOLWITJE, dat even blond als ik 

Haar vrijheid hernam 
Over de Rondweg heen: 

Meer niet…” 
 

De toen nog 13-jarige kleindochter Cathelijne, schreef 
Destijds, toen ik mijn koffer inpakte om weer naar huis te gaan: 

“Oma, volg je hart, want het klopt!” 
Dank je wel lieve schat! 

Jannelore Wassink 
 
 
 
Leeskring 
Nu de dreiging van 
besmetting door het 
coronavirus op dit ogenblik, 
dat ik dit stukje schrijf, is 
verminderd en de 
maatregelen, die genomen zijn om het virus te bedwingen, zijn 
versoepeld, gaan de gedachten uit naar het weer opstarten van de 
activiteiten van vóór de coronacrisis. 
Het bestuur wil daarom graag de toenmalige leeskring weer nieuw 
leven inblazen, want samen een boek lezen en daarover praten, 
verbindt. 
Het is de bedoeling, dat de leeskring eenmaal per maand bij elkaar 
komt. 
Inmiddels hebben er al een klein aantal mensen zich aange-meld, 
maar het bestuur zou graag zien, dat er nog wat meer mensen zich 
bij de kring zouden aansluiten. Wanneer u belangstelling heeft kunt 
u zich opgeven bij Meine Brinksma, telefoon 06-5347100, e-
mail: mbrinksma11@kpnmail.nl. 
Meine Brinksma 
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In memoriam Geertje Neuteboom-Askamp 
 
Geertje wordt geboren in Wijhe op 14 maart 
1929. Zij overlijdt in Enter op 8 maart 2021. 
 
Geertje wordt, tijdens de koudste winter van de 
20ste eeuw, geboren als oudste van 7 kinderen. 
Later verhuist het gezin naar een boerderij in 
Dalfsen, behorende bij De Aalhorst. 
 
Geertje kan best wel goed leren, maar doorleren zit er niet in. Wel 
volgt ze na de lagere school een opleiding tot coupeuse. En negen 
jaar werkt ze als eerste meisje op De Aalhorst. Tenminste, in de 
zomers. 's Winters, als de bewoners van De Aalhorst in het westen 
van het land verblijven, maakt ze bruidskleding. 
Ze heeft als kind een vrij zwakke gezondheid en moet zelfs enige tijd 
in een sanatorium verblijven. Die ervaring zorgt ervoor dat ze 
levenslang haar best heeft gedaan om ziekenhuizen te vermijden. Tot 
het laatst aan toe. 
 
Gelukkig kan ze, ondanks die gezondheid, wel gaan schaatsen. En 
zodoende ziet ze op een gegeven moment op de schaatsbaan een wel 
erg leuke jongeman: Gerrit Helms Neuteboom. Ze helpt het geluk een 
handje door heel bewust op z'n tenen te gaan staan. Haar opzet 
werkte, want in 1955 trouwen ze en gaan inwonen bij haar 
schoonouders. Daar wordt ook Marianne geboren. Gevolgd door 
Henriette als ze al in Hellendoorn wonen en tenslotte Alice in Enter. 
 
Geertje is een lieve en zorgzame moeder. Ze geniet ervan om de 
verjaardagen van de kinderen tot in de puntjes voor te bereiden. Er 
zijn ook periodes dat het leven haar zwaar valt en soms is haar 
zorgzaamheid wel wat tè. 
Toch heeft ze altijd het beste met haar dochters voor. De plakboeken 
en fotoboeken getuigen van haar trots. En ze vindt het, samen met 
haar man, belangrijk hen alles mee te geven om vooruit te komen in 
het leven. 
 
Als haar Gerrit Helms in 1987 een beroerte krijgt, verandert dat hun 
leven. Misschien kun je wel zeggen, ten goede. Na de eerste periode 
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waarin de nadruk ligt op terug naar hoe het was, volgt een tijd waarin 
ze veel dingen samendoen. De tuin en de oogst die dat oplevert, 
concerten, dagjes weg, er is genoeg. Het is dan ook een grote schok 
als hij in 1997 plotseling overlijdt. Het luidt weer een nieuwe fase in 
voor Geertje, die een nieuw zelfbewustzijn in zichzelf ontdekt. Zo 
neemt ze zijn plek in het bestuur van de Protestanten Bond over en 
wordt zelfs voorzitter. 
 
Ze boort een kracht in zichzelf aan. Ze weet wat ze wil en met een 
zekere eigenzinnigheid is ze bereid om steeds weer haar best te doen 
om dat te bereiken. Ze volgt Engelse les en gaat alleen(!) naar 
Engeland, is actief in de speeltuinvereniging en voor het Rode Kruis. 
En zo lukt het haar ook om zo'n twee jaar geleden door groot 
doorzettingsvermogen toch weer uit het ziekenhuis te komen en weer 
thuis te wonen. Eigen regie, dat was belangrijk voor haar. 
 
In de afscheidsdienst lezen we dezelfde tekst als tijdens de begrafenis 
van haar man: In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Daar mag 
je op vertrouwen. 
 
Vele kamers, voor een verscheidenheid aan mensen. 
Deze tekst getuigt van haar geloof, haar vertrouwen dat zij, dat ieder 
mens, hoe verschillend ook, er ten diepste bij hoort. 
Want in het huis van de Vader zijn vele kamers. En je komt nooit voor 
een dichte deur te staan. 
 
Geertje zal gemist worden. 
Ik wens Marianne, Henriette en Augustin en Alice, haar kleinkinderen 
en alle anderen die zij dierbaar was, veel kracht toe bij het dragen 
van dit verlies. Dat haar herinnering tot zegen mag zijn. 
Nicoline Swen 
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In memoriam Ger Pors 
Ger wordt geboren in Rhoon op 16 
september 1943. 
Hij overlijdt in Enschede op 12 maart 
2021. 
 
Gers wiegje staat in Rhoon waar hij 
als enige zoon van oude ouders in de 
oorlog geboren wordt. 
Vanwege de verzetsactiviteiten van Gers vader verhuist het gezin 
naar Rotterdam Charlois, waar Ger opgroeit bij de havens. Het water 
trekt. 
Als zijn grote wens om bij het Korps Mariniers te gaan, door zijn 
ouders niet wordt goedgekeurd, regelt hij zelf een plek op de Hogere 
Zeevaartschool. En zo trekt hij, als werktuigkundige bij de 
koopvaardij, toch het zeegat uit. 
 
Na zo'n periode is het leven aan de wal, waar alles steeds maar op 
dezelfde plek blijft staan, niet gemakkelijk. Gelukkig ontmoet hij ook 
nu weer mensen die hem verder helpen en hem op het spoor van de 
politie zetten. Een gouden greep. Hij begint op straat bij de 
gemeentepolitie in Delft en groeit door naar de motorsurveillance, 
terrorismebestrijding en na de Politieacademie volgen nog vele 
(leidinggevende) banen. 
Hij is gerespecteerd en geliefd. Een fijne, sociale en menselijke 
collega, een teamspeler en hij weet mensen bij elkaar en tot 
samenwerking te krijgen. Altijd kijkend naar de mens achter elk 
verhaal. 
 
Daarnaast is Ger een echte gezinsman, gehecht aan thuis. 
Ger, Hanneke, Matthijs en Ronald maken prachtige kampeerreizen 
door Europa. En als de jongens het huis uit zijn, trekken Ger en 
Hanneke er samen met de camper op uit. Nora, de herdershond, gaat 
altijd mee. 
En Ger is heel erg handig, hij klust graag en veel: meubels, 
verbouwingen, modelbouw, te veel om op te noemen. En hij is 
geïnteresseerd in foto- en filmbewerkingen, kijkt graag detectives en 
leest veel. 
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In 2015 valt Ger van een ladder en breekt verschillende rugwervels. 
Het is een val met grote gevolgen. 
In 2017 verhuizen Ger en Hanneke naar een flat in Rijssen, waar ze 
het goed hebben. Ze blijven plannen maken en waar mogelijk 
uitvoeren. Zo was er vorig jaar nog een fijne week in de camper, dicht 
bij huis. 
 
Ger heeft al jaren voor zijn overlijden duidelijk op papier gezet wat 
voor hem belangrijk is, wat hij wil en wat zeker niet. Geschreven in 
zijn kenmerkende stijl, rechtdoorzee en vol humor. Je kan het (ook) 
lezen als een geloofsbelijdenis. Hij schrijft hoe hij over het leven 
denkt. Muziek die betekenis voor hem heeft. Natuurlijk over zijn 
gezin. Over de tekst in Jesaja die zo waardevol voor hem is: Over de 
mensen die op de Heer vertrouwen en die nieuwe kracht krijgen. Zo 
sterk zijn als een adelaar, die vertrouwt op zijn krachtige vleugels. 
Het beeld van de adelaar spreekt Ger aan. Machtige vogel, die z'n 
jongen zelfvertrouwen geeft en opvangt als dat nodig is. Om ze 
daarna weer los te laten, totdat ze vliegen kunnen, op eigen kracht. 
 
Het is dit beeld dat wij meenemen naar de uitvaart op 22 maart. 
Opdracht aan ons allen: Durf op de kracht in jezelf te vertrouwen. 
Gun elkaar het licht in de ogen. De vrijheid om het anders te doen. 
Heb de ander lief als jezelf, want ja, ook jij mag er zijn! 
En laat iemand niet vallen, maar help hem opstaan. 
Zo ben jij één van die veren die allemaal samen de vleugels vormen 
van wat mensen noemen God, in wie alle leven samen komt. 
Dragende kracht onder ons bestaan. 
 
En ja, vogels verliezen veren, maar anderen komen daarvoor in de 
plaats. Zo leeft die grote Goddelijke Vogel eeuwig verder. En wij 
koesteren de gevallen veren. Voelen hoe zacht ze zijn en hoe sterk. 
Weten nog hoe zij ons opgetild en gedragen hebben. Herinneringen 
die voorgoed met ons meegaan. Zo ook de herinnering aan Ger. 
 
Ik wens Hanneke, Matthijs en Annika, Ronald en Fleur, Eric en Jaap, 
de kleinkinderen Brechtje, Maartje, Rowan en Mila en alle anderen die 
hij dierbaar was, veel kracht toe bij het dragen van dit verlies. Dat 
zijn herinnering tot zegen mag zijn. 
Nicoline Swen 
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In memoriam  
Ans Arends - de Vries - Anje 
 
Ans wordt geboren in Eindhoven op 12 
juni 1930. 
Zij overlijdt in Rijssen op 14 juni 2021. 
 
Ans wordt geboren als nakomertje in 
een gezin met 10 kinderen; 6 zussen en drie broers heeft ze boven 
zich. Ze is 
een jongens-meisje: Ze trekt graag met de jongens de weidevelden 
is, klimt in bomen en houdt van ravotten. Als ze 10 jaar is, breekt de 
oorlog uit. Het betekent een verstoorde schooltijd en angstige 
momenten. 
Als de oorlog voorbij is, wil ze graag verpleegster worden. Maar haar 
ouders beslissen dat dat een te zwaar beroep voor haar is. Ze gaat 
daarom in een kruidenierszaak werken, waar ze het erg naar haar zin 
heeft. 
 
Onderweg van haar werk naar huis, ontmoet ze op een dag een 
soldaat met een fiets met een lekke band. Ze helpt hem en de twee 
worden verliefd! In 1955 trouwen Ans en Bert Arends en samen met 
zijn moeder betrekken ze een woning in Deventer. 
Ook in Deventer werkt Ans in een winkel tot oudste zoon John 
geboren wordt. Vanaf dat moment is ze fulltime huisvrouw en zorgt 
voor het gezin dat drie jaar later wordt uitgebreid met Rob. Ans is 
niet een heel reislustig type. Verre reizen trekken haar niet. Maar ze 
houdt van de zee, zowel 's zomers als 's winters. Vele vakanties 
brengt het gezin, en later Bert en Ans samen, door aan de 
Noordzeekust. 
 
Als het bedrijf waar Bert werkt, naar Rijssen verplaatst wordt, 
verhuizen ze mee. Ze vinden een mooi huis aan de Stokmansveldweg 
waar ze vele jaren met plezier wonen, met Rob en hun hondje Renza. 
Later, als haar man in 2002 plotseling overlijdt, verhuist Ans naar de 
Eshof. Daar heeft ze het heerlijk; ze houdt van mensen om zich heen, 
kan met iedereen overweg en houdt trouw contact. Ze blijft in alle 
contacten zichzelf. In welke kringen ze zich ook begeeft. 
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Ans is haar hele leven sportief; in Eindhoven speelt ze korfbal, later 
gymnastiek, fietsen en koersballen. Met veel dames, bijvoorbeeld van 
de gymnastiek, houdt ze contact. Dat geldt ook voor de vrienden en 
vriendinnen die ze (samen met Bert) opdoet bij de gesprekskring van 
de Hervormde Kerk in Deventer. 
In Rijssen sluiten ze zich aan bij de Vrijzinnigen Aan de Regge (toen 
natuurlijk nog NPB). Ze voelen zich er thuis en beide zijn actief, zowel 
voor als achter de schermen. Zo zorgt Ans voor de koffie na de viering 
en tot een paar jaar terug helpt ze bij het rondbrengen van de 
kerstattenties. 
Naast de vieringen bezoekt ze ook graag de lezingen. Ze heeft een 
brede belangstelling. Ans volgt trouw het nieuws en is geïnteresseerd 
in sport. 
Eń, Ans is een trotse oma van Sofieke en Rogier. Ze leeft met ze mee 
en hoort graag hun verhalen. Ze blijft, in alles, jong van geest. 
 
Ans is haar leven lang een actieve vrouw en ze wil graag zelf de regie 
houden en haar eigen leven regelen. Dat lukt heel lang. Dan wordt ze 
ziek. Heel plotseling. Eerst is er nog hoop dat er misschien nog iets 
kan worden gedaan, waardoor wat tijd gewonnen kan worden. Het 
mag niet zo zijn. 
Ze aanvaart het rustig. 
 
In de afscheidsplechtigheid zijn mooie woorden en muziek, uitgezocht 
door John, Karin en Rob en we zien prachtige foto's uit het leven van 
Ans. Het schilderij uit haar slaapkamer, dat ook staat afgedrukt op de 
kaart, is de leidraad. Een bootje op de levenszee. Met aan boord 
genoeg geloof, hoop en liefde voor een leven lang. 
En het vertrouwen: in liefde ligt eeuwigheid besloten. Als het bootje 
van Ans uit zicht raakt en achter de horizon verdwijnt, blijft haar liefde 
hier en gaat met ons mee. 
 
Ik wens John, Karin en Rob, de kleinkinderen en alle anderen die zij 
dierbaar was, veel kracht toe bij het dragen van dit verlies. Dat haar 
herinnering tot zegen mag zijn. 
Nicoline Swen 
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Vrijzinnigen Aan de Regge 
 
Het ijsvogeltje 
Symbool van rust te midden van 
woelige baren. Aan de Regge      
komt deze kleurrijke vogel 
gelukkig in steeds grotere getale 
voor. 
Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de 
ijsvogel voor veelkleurigheid en 
schoonheid. 
 
Wie zijn wij? 
Vrijzinnigen aan de Regge is een vereniging, die vanuit de 
vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van 
diversiteit in religie en spiritualiteit. 
Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke 
beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. 
Dit is waar 'aan de Regge' voor staat. 
Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek 
en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. 
De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat eenieder recht gedaan 
wordt in eigen overtuiging en geloof. 
Wij kennen geen dogma's of absolute waarheden. 
Ons credo is: 

 
"Onderzoek alles en behoud het goede". 

 
Vrijzinnigen aan de Regge is een afdeling van de landelijke 
organisatie Vrijzinnigen Nederland. Het bureau van deze organisatie 
is gevestigd: Paulus Borstraat 37, 3812 TA Amersfoort 
Onze website:  www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge 
 
Het Bestuur 
Voorzitter  

H.R. Eijgelaar,  
tel: 06-22480528 

email: h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl 
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Secretaris 
M.J. Keizer 
tel: 06-14034460 

email: secr.aanderegge@gmail.com 
Penningmeester   
 G. Van den Brink 
 tel: 06-29535015 
  email: gerritvdbrink@hotmail.com  

Het IBAN rekeningnr. is  NL55 SNSB 0918 2390 95  
tnv. Vrijzinnigen aan de Regge 
 

  Lid J. Wassink-Getkate  
tel: 0546-573501 

email: jannelore.wassink@gmail.com  
Lid      E.H. Roelofs  

tel: 0546-602536 / 06-10206948 
email: eef.hermanda@gmail.com 

Lid  M. Brinksma 
tel: 0548-519446 

email: mbrinksma11@kpnmail.nl 
Lid  S. Lub-Koedijk,  

tel: 06-29566382  
email: suze.koedijk@gmail.com 

Lid  A.F. Veltien-Witteveen 
 tel: 0548 655580 

email: anki_veltien@hotmail.com 
Voorganger 

N. Swen-Fischer 
tel:06-22497969; email: nico@swen.nu 

 
Pianist /organist   

J.  Lammers 
 

Website 
http://vrijzinnigen.nl/aan-de-regge 
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Vrijzinnigen Oost-Twente  
Bestuur 
Voorzitter 

H.R. Eijgelaar, 
06-22480528 
Email: h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl 

Secretaris 
 M.J. Keizer, 
 06-14034460 
 Email:secr.aanderegge@gmail.com 
Penningmeester 
 G.van den Brink, 
 06-295355015 
 Email: gerritvdbrink@hotmail.com 
                        
Website 
  www.vrijzinnigenoosttwente.nl 
 
Werkgroep 
 
Contactpersoon financiële administratie 
 H.A. Bosch-Huve 
 06-51595252 
 Email: haboschhuve@gmail.com 
Aandachtsgroep 

Anneke Scholten-Bottema,   
 053-4282281 
Email: anneke@vrijzinnigenoosttwente.nl 

Ledenadministratie en vervoersdienst:  
Wilt u gehaald en gebracht worden of hierbij helpen? 
Ellie Moonen,  
074-2500746 
Email: eamoonen@kpnmail.nl 

Ere-voorzitter: W. Bongers 
              * Hattem 27.07.1913 ✝ Enschede 25.02.2004 
Ere-lid: B. Pasman 
              * Neede 15.12.1925 ✝ Hengelo 19.03.2011 
 



 

Uit de schatkist die “world-wide-web” heet 

Dit is het gezamenlijk Najaarsnummer 2021 voor leden van de 
afdelingen Vrijzinnigen Aan de Regge en Vrijzinnigen Oost-Twente. 

Lay-out : Anki Veltien-Witteveen 
Ontwerp foto voorpagina : Hans Zwiers 

Het drukken van ons blad is in handen van 
Cantique Rijssen  


