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Redactie 

Het Kerstnummer 2022 van Vrijzinnigen Oost Twente en 

Vrijzinnigen Aan de Regge 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 adres is:  

Anki Veltien-Witteveen 

06 52240525 

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 

Het bestuur is wat kleiner geworden nu sinds de laatste 

ledenvergadering Jannelore Wassink en Eef Roelofs geen bestuurslid 

meer zijn. Jarenlang hebben zij zich ingezet voor Vrijzinnigen Aan de 

Regge. 

Ook langs deze weg willen we hen bedanken voor de inzet. 

Met een kleiner geworden bestuur zijn we bezig om voor 2024 een 

jaarprogramma te maken. Ook kijken we hoe en in welke vorm we in 

2025 onze activiteiten nog kunnen voortzetten. 

 

Op dit moment lijkt corona op zijn retour en kan, zoals het nu lijkt, 

onze kerstviering op eerste kerstdag 25 december in Twekkelo 

doorgaan. Nicoline Swen zal dan om 10.00 uur voorgaan. 

 

Verder zijn er begin januari voor beide verenigingen nieuwjaars-

bijeenkomsten. Zo zijn er weer verschillende mogelijkheden om 

elkaar te ontmoeten. 

 

Het bestuur wenst u fijne kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en een voorspoedig en gezond nieuwjaar. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst Aan de Regge 

De bijeenkomst van Aan de Regge wordt gehouden op 

zondag 15 januari in de Henricuskapel. 

Om 11.00 uur staan koffie en thee klaar en zal er alle 

gelegenheid zijn om bij te praten. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst Oost-Twente 

Vrijzinnigen Oost-Twente houdt de bijeenkomst op 

zondag 15 januari om 14.30 uur in het Kulturhus. Koffie 

en thee staan dan klaar en kunnen nieuwjaarswensen 

uitgewisseld worden. 

 

Ledenvergadering Aan de Regge 

De jaarlijkse ledenvergadering van Aan de Regge wordt 

gehouden op vrijdag 10 maart 2023 om 13.30 uur in de 

Henricuskapel. 

De agenda en bijbehorende stukken worden in de week van 20 

februari toegestuurd. 

 

Ledenvergadering Oost-Twente 

Oost-Twente houdt de reguliere ledenvergadering op 

vrijdag 17 maart 2023 om 14.30 uur in het Kulturhus in 

Twekkelo.  

In de week van 27 februari worden de agenda en andere 

vergaderstukken toegestuurd. 

Menno Keizer / Henk Eijgelaar 

 

 

Bijeenkomsten van Vrijzinnigen Aan 

de Regge worden gehouden in de 

Henricuskapel (HK) 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. 
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Activiteiten/bijeenkomsten van 

Vrijzinnigen Oost Twente in de/ het 

Johanneskerk/Kulturhus (JK) 

Twekkelerweg 110, 7547 RN Enschede 

 

 

 

 

 

Rooster Bijeenkomsten januari 2023 t/m 9 april 2023 

 

Datum Tijd Locatie Bijeenkomst Spreker 

15-1 

 

11.00 

 

 

Henricuskapel 

 

 

Nieuwjaarsbijeen-

komst AdR 

 

 

     

15-1 14.30 
Kulturhus 

Johanneskerk 

Nieuwjaarsbijeen-

komst OTw. 
 

     

29-1 10.00 Henricuskapel Viering                     
Jasper van 

der Horst 

     

19-2 10.00 Johanneskerk 
Gezamenlijke 

Viering            

Nicoline 

Swen/Hele

ne Westerik 

     

5-3 10.00 Henricuskapel Kapeltreffen 
Harm 

Knoop 

     

26-3 11.00 Henricuskapel Voorjaarslezing 
Nog niet 

bekend 

     

9-4 10.00 Henricuskapel 

Pasen AdR+OTw 

Met om 9.00 uur 

Paasontbijt  

Nicoline 

Swen 
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Oefenen, altijd maar oefenen…. 

 

Op zoek naar een thema voor het Kerstnummer voor ons ledenblad 

kwam een bijdrage van ons lid mevrouw Dini van Bemmel wel heel 

erg goed van pas! Ze schreef op een kaartje dat ze ons toestopte 

tijdens de ledenvergadering in Twekkelo: 

 

“Een troostende gedachte van René Gude, voormalig Denker des 

Vaderlands: 
 

“Het leven is nooit af. 

Je stottert en je struikelt. 

Je probeert het goede te doen 

en al dat oefenen geeft je leven zin.” 

 

Zeker in deze complexe tijd, die veel aanpassing van ons allen 

vraagt, willen we U vragen hoe U dat doet, dat blijven oefenen, om 

het leven saamhoriger, gemeenschappelijker, minder 

individualistisch, menselijker en hoopvoller te maken. Zodat de 

gedachte van het Kerstfeest:  

 

“Er is hoe dan ook licht in de duisternis” 
 

body krijgt! We weten dat er veel vindingrijkheid is in onze kring! 

We zijn benieuwd naar Uw verhalen! 

 

Bij voorbaat hartelijk dank,  

Jeanne Traas en Anki Veltien 
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Zwaarte die lichter wordt 

 

In mijn huis hangt sinds 1994 een 

affiche, die ik dat jaar kocht tijdens 

de zomerse manifestatie “Kunst in 

het Volkspark” in Enschede. 

Het werk is gemaakt door de Duitse 

kunstenaar Werner Ratering (1954-

2017). 

We zien twee zeer donkere, bijna 

zwarte, vlakken, die van elkaar 

worden gescheiden door een witte 

flits licht, die direct de kleuren 

blauw en geel naar boven haalt, 

maar die je bovendien uitnodigt om 

heel goed te kijken naar de donkere 

vlakken zelf: hoe donker ze ook 

zijn, ze laten duidelijk zien dat er 

allerlei kleuren inzitten! 

De prent doet zelfs denken aan de 

Wasco-tekeningen die onze kinderen ooit maakten: eerst de kleuren 

aanbrengen, dan met zwarte stift er overheen, en dan krassen maar: 

de kleuren komen aan het licht! 

Dit kunstwerk is heel belangrijk voor mij: het symboliseert wat ik 

maar blijf geloven: dat er ondanks alle donkerte en zwaarte in ons 

bestaan toch altijd dat hoopvolle perspectief blijft: eéns wordt het 

lichter, beter, minder zwaar. Maar het vraagt wel om veel oefening!  

 

Een superkorte “cursus”. 

Ik vind dit een mooi moment om U in een superkorte “cursus” iets te 

vertellen over de methode van het zgn. Contextueel Pastoraat, die 

ik vele jaren als voorganger heb mogen gebruiken. 

 

Het pastorale “vak” is vooral een actieve luisterhouding. Vaak 

kwamen in ontmoetingen verhalen naar boven over stroeve relaties 

tussen mensen. Denk daarbij aan familieverbanden, aan (ouder 

geworden) ouders en hun kinderen, broers en zusters, vrienden, 

collega’s. enz. Kortom, het waren heel vaak verhalen die 
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illustreerden hoe “zwaar” het soms kan zijn tussen mensen. Dat 

alleen al onderstreept de noodzaak van het rustig luisteren. 

 

1. De feiten 

De eerste stap is: de vraag te stellen naar de feiten. Wat is er precies 

gebeurd tussen de betrokkenen? Op welke plaats? Wie waren erbij? 

Wat werd er gezegd? Het is oefenen! om een rustige en betrouwbare 

sfeer te maken, waardoor degene die vertelt een helder beeld van de 

werkelijkheid kan neerzetten. Immers, stap 2, een moeilijke! komt er 

aan!: 

 

2. De psychologie 

Hier komt de betekenis aan de orde, voor de betrokkenen, van de 

gebeurtenissen die voor storing in de contacten hebben gezorgd. Die 

gebeurtenissen hebben heftige emoties voortgebracht. En we weten: 

Emoties zijn gevoelige gedachten! Die moeten worden geuit, ze 

moeten soms met boosheid of teleurstelling, of zelfs beschuldigend, 

worden uitgeschreeuwd, en de onderliggende kreet is in deze fase: 

“Help me, neem me serieus, erken mijn pijn!” Als de betrokkenen 

voelen dat ze serieus genomen worden, dat hun verhaal er mág zijn, 

dat ze duidelijk mogen maken wat ze bijvoorbeeld gemist hebben, of 

welke littekens ze hebben opgelopen, dan komt er energie vrij voor 

de 3e stap, die van: 

 

3. De interactie 

In deze fase wordt verkend hoe mensen regelmatig op elkaar 

reageren. Hoe er gedragspatronen voorkomen. In families kan het 

bijvoorbeeld gebeuren dat sommige leden depressies ontwikkelen, 

omdat ze het gevoel hebben niks te mogen bijdragen aan het geheel, 

omdat anderen altijd sneller van reactie zijn of makkelijker praten. 

Het vraagt ook hier een zorgvuldige luisterende aanwezigheid, 

waarmee je met elkaar in kaart kunt brengen wat er nodig is om 

verandering gedaan te krijgen. Immers, de betrokkenen verlangen 

allemaal naar het overkoepelende perspectief van de 

Rechtvaardigheid. Dat wordt uitgesproken in de vierde fase van het 

“stappenplan”: het onderzoek naar 
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4. De relationele ethiek 

Hoe maak je de verbetering in de verhoudingen waar? Wat is 

rechtvaardig tussen mensen? Zien we bijvoorbeeld wel hoe kinderen 

loyaal blijven aan hun (soms miskleunende) ouders, maar daarmee 

zichzelf tekortdoen? Maar ook: willen we ons verlangen naar goede 

onderlinge verhoudingen als gezamenlijk motief van onze 

ontmoetingen laten gelden? 

 

Overal kleur en overal licht 

Het hoopvolle van het Contextueel Pastoraat blijft dus voor mij: het 

vanuit deze 4e dimensie nadenken over onze relaties, over wat er 

tussen mensen gebeurt; zo scheppen we, al oefenend, opnieuw 

levensruimte voor elkaar. 

Door zorgvuldig en rustig met elkaar te communiceren gloort er licht 

in de duisternis, wordt de zwaarte lichter, en wordt duidelijk hoeveel 

kleur er in ons gezamenlijke leven zit. Net als in de prent van Werner 

Ratering. Zo, al oefenend, ga ik me dit jaar voorbereiden op het 

Kerstfeest. 

Jeanne Traas-Hageman 

 

 

Kerkgang 

Een man die regelmatig 

naar de kerk ging, bleef 

opeens thuis. Na een 

paar weken besloot de 

predikant bij hem langs 

te gaan. Het was een 

gure avond. De dominee 

trof de man thuis aan 

voor een knapperend 

haardvuur. De man, die 

wel kon raden waarom 

de dominee langskwam, 

heette haar welkom, 

bood haar een 

gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging 

lekker zitten, maar zei niets. Tijdens de plechtige stilte sloeg zij de 

vlammen gade die rond de brandende houtblokken speelden. Na een 
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paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje 

gloeiende hout en legde het aan de kant van de haard waar geen vuur 

was. Daarna ging zij weer zwijgend zitten.  

De gastheer keek geboeid toe. Het eenzame stukje hout brandde 

steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen. Al snel was het 

helemaal koud.  

Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken. Vlak voordat 

de dominee wegging, pakte zij het koude stukje hout en legde het 

weer midden in het vuur. Door de warmte van de blokken eromheen, 

begon het direct weer te gloeien.  

Toen de dominee de deur wilde opendoen, zei haar gastheer: “heel 

erg bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige preek. 

Zondag ben ik weer in de kerk” 

Ingezonden door Menno Keizer 

 

 

 

Oefenen, altijd maar oefenen…. 

 Oefenen is wat ik onze kleinzoon van 6 maanden in de box zie 

doen. 

 Oefenen, altijd maar oefenen. 

 Oefenen is wat ik onze andere kleinkinderen zie doen, ieder 

op zijn/haar niveau, op school, sport, thuis.  

 Oefenen is wat ik mijn moeder van 94 zie doen. In beweging 

blijven naar lichaam en geest. 

 Oefenen, omdat je je hele leven nooit bent uitgeleerd.  

 Oefenen, omdat je anders vastroest. 

 

De vraag is hoe ík blijf oefenen ‘om het leven saamhoriger, 

gemeenschappelijker, minder individualistisch, menselijker en 

hoopvoller te maken’. 

 

Eén van mijn oefeningen is een JAARWOORD. Ik ga daar voor het 

vierde jaar mee aan de slag. Het fenomeen ‘jaarwoord’ kwam in 2019 

op mijn pad. 

Marion Korenromp, pastor in IJsselstein, zette mij op het spoor. 

 

“Kies een woord waarin je wilt groeien” 
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Groeien in geloof, groeien in mens-zijn, groeien in zelfvertrouwen. 

Je kiest een woord. Of: kiest het woord jou? Daar begint het al mee! 

Ik koos voor deze uitdagende woorden: opschonen (2020), nabij 

blijven (2021), grenzen stellen (2022). 

 

Op het plaatje zie je de door 

de deelnemers van 2022 

gekozen jaarwoorden. 

 

Door een jaar lang bewust 

en onbewust met het woord 

bezig te zijn, gebeurt er iets. 

Als het goed is, wordt je 

leven verrijkt en daarmee 

ook het leven van anderen. 

Je wordt een ‘heler’ mens. 

Het woord kan je troosten, 

bemoedigen, richting geven. 

Maar ook: dwarsliggen, want 

je moet soms gewoonten 

veranderen, patronen 

loslaten. Het gekozen woord 

gaat een jaar met je mee en daarna maak je de balans op. Wat heeft 

het woord je gebracht? Wat is je oogst? 

In principe is dit een individueel proces, maar er zijn 

overlegmogelijkheden o.l.v. Marion via mail, zoom of in een 

eenmalige bijeenkomst of in een persoonlijk gesprek met Marion. 

Meer info via mar.korenromp@outlook.com 

Hanneke Pors-Ris 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

mailto:mar.korenromp@outlook.com
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Geef Licht 

Bij ons thuis hing aan een haakje naast de piano een kalender. Op die 

kalender moesten wij iedere dag bijhouden hoelang we muziek 

gestudeerd hadden. Het werkte niet echt. Altijd als mijn moeder de 

hond had uitgelaten, beweerden wij dat wij precies in die tijd, alle 

drie, heel grondig, onze oefeningen hadden gedaan. 

Later ontdekte ik hoe heerlijk het kan zijn om muziek te maken. Ik 

ging fanatiek studeren zodat ik de klanken die ik in mijn hoofd hoorde, 

ook door mijn fluit kon laten klinken. Ook de lastigste loopjes en 

ritmes oefende ik net zo lang, totdat ik het kon! Die kalender had ik 

niet meer nodig. De buren gaven zelfs wel eens aan dat wat hen 

betreft ik best iets mìnder mocht studeren. 

Een pedagoog zou het vast 'intrinsieke motivatie' genoemd hebben. 

Voor mij was het puur dat ik het zelf heel graag wilde. 

 

Dat is wat voor mij de periode van advent en kerst is. De periode dat 

ik in mijzelf die 'zin' weer ga ontdekken, zodat ik iedere keer opnieuw 

weer ga oefenen. Ook al gaat het misschien in het begin nog helemaal 

niet goed, toch de moed niet opgeven. Degene die dat voor mij de 

afgelopen jaren het meest inspirerend verwoord heeft, is Amanda 

Gorman tijdens de inauguratie van Biden. Zij, als spoken-word-artist, 

hield daar een prachtige voordracht: The hill we climb. Het eindigt 

met de woorden die dit jaar voor mij centraal staan met kerst: 

 

Want er is altijd licht, 

Als we de moed hebben het te zien, 

Als we de moed hebben het te zijn. 

 

Oefenen, oefenen, oefenen, ieder voor zich en met elkaar. Niet zodat 

je op een kalender je taak kan afvinken, maar opdat je merkt dat je 

de lastige loop die het leven soms neemt of een ritme dat erg 

ingewikkeld lijkt, toch aankan. Het vraagt moed, telkens weer. Om 

die sprankjes licht te willen zien, te blijven zien en .... te willen zijn 

voor de wereld om je heen. Vooral dat laatste. Ja, de wereld zit op 

jou te wachten. Geef Licht! 

Nicoline Swen-Fischer 
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Geef Licht - Stef Bos    

Het wordt steeds vroeger donker 

De winter is in zicht 

Alles keert naar binnen 

De gordijnen gaan weer dicht 

De tijd staat op een kruispunt 

En niemand weet waarheen 

De schoonheid is soms ver te zoeken 

De dromer staat alleen 

Geef licht 

Geef licht 

Voor een uitweg uit het donker 

Geef wat er vaak niet is 

Geef licht 

Geef licht 

Geef alles wat je hebt 

Geef de liefde een gezicht 

Geef, geef, geef, geef licht. 

Zie de wereld om ons heen 

Zie de leugen die regeert 

Zie de ongeleide leiders 

En hun volk dat crepeert 

En zie de oorlog die maar doorgaat 

Ook al is ze ver van hier 

Onze wereld is te klein 

Om het niet te willen zien 

Geef licht 

Geef licht 

Geef ruimte en geef een uitweg 

wat er vaak niet is 

Geef licht 

Geef licht 
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Geef alles wat je hebt 

Geef de liefde een gezicht 

Geef, geef, geef, geef licht. 

Ik stak mijn kop onder de grond 

Maar de haan die bleef maar kraaien 

Alsof hij zei je moet iets doen 

Om een verschil te kunnen maken 

Je kunt verdrinken in cynisme 

Alsof het toch niets uit kan halen 

maar in de verte schijnt een ster 

Die de richting kan bepalen 

En Hij geeft licht 

Hij geeft licht 

Voor een uitweg uit het donker 

Voor wat er vaak niet is 

Dus geef licht 

Geeft licht 

Geeft alles wat je hebt 

Geeft de liefde een gezicht. 

Geef, geef, geef, geef licht. 

Geef licht! 

  https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A
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Precies goed 

 

Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen. 

Je vuist naar de hemel heffen, 

de tranen laten komen en zeggen: 

het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw, 

dik, dun, te groot, te klein, 

te lief, onaardig, 

omdat ik lelijk, eerlijk,’ 

direct, poëtisch, welbespraakt, 

te zichtbaar, onzichtbaar, 

kwetsbaar, 

arm, trots en confronterend ben? 

Daarom zeker! 

En dat de aarde je dan met zachte handen 

heel voorzichtig omhoogduwt, 

je op de wang kust en fluistert: 

het is omdat je zo ontzettend mens bent. 

Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens. 

Net zo mens als andere mensen. 

Precies goed. 

 

Babs Gons  

(https://youtu.be/e9f9_GjMG1E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingezonden door Ellie Moonen 

 

https://youtu.be/e9f9_GjMG1E
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Waarde 

Op een dag geeft koning Artabon een enorm kostbaar 

geschenk aan een rabbi, Jehuda genaamd. De koning 

was zo gesteld op de rabbi dat hij hem een diamant 

cadeau deed. Maar….. de koning zou het wel op prijs 

stellen als de rabbi hem ook iets waardevols gaf. En zo 

geschiedde: 

De rabbi stuurt de koning een mezoeza met 

bijbehorend stukje tekst uit Deuteronomium 6 

opgerold in het kokertje. De koning is heel verbaasd 

over het geschenk. “Hoe is het mogelijk dat jij mij dit 

geeft. Ik geef jou een dure edelsteen, zoals er geen 

tweede in de wereld bestaat. En jij…..jij stuurt mij iets 

dat praktische niets waard is”.  

Toen antwoordde de rabbi: “Je kunt mijn geschenk en 

jouw geschenk niet met elkaar vergelijken. Jij hebt mij 

een cadeau gestuurd waar ik over moet waken; ik 

stuurde jou een cadeau dat over jou zal waken: 

Zie, de Bewaarder van Israël 

zal niet sluimeren of slapen. 

De HEERE is uw Bewaarder, 

de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 

Psalm 121 vers 4 en 5 

Uit de Talmoed 

Ingezonden door Mary Keizer 
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Fietsen op 

Ameland 

 

Begin november 

waren we weer op 

Ameland. Het eiland 

weer ervaren was wel 

bijzonder. Meer dan 

40 jaar geleden 

waren we hier voor 

het eerst. Toen 

hebben we 

ouderwets  

 

 

 

gekampeerd in twee De Waard tenten op camping Boomhiemke. Deze 

camping bestaat nu nog, aan de westpunt bij het dorp Hollum en de 

vuurtoren. De vuurtoren is al jaren geschilderd in horizontale banden 

in de kleuren rood en wit. 

 

Op alle wadden eilanden 

hebben de vuurtorens 

een eigen karakter en 

kleur, als je het karakter 

van de vuurtoren kent 

herken je elk eiland al op 

grote afstand. De 

torenelementen op 

Ameland bestaan uit 

gietijzeren elementen en 

steekt 55 m boven het 

omringende bos uit. Dit 

bos bestaat grotendeels 

uit zeedennen. 

 

De gietijzeren torenelementen zijn gemaakt bij de toenmalige 

ijzergieterij Nering Bögel in Deventer. Vanaf het hotelletje De 

Een foto in de buurt van paal 2 en het 
strand 

Vuurtoren van Ameland 
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Walvisvaarder in Hollum zijn we door het Hollumer Bos naar zee 

gefietst. Het was toen best goed weer, niet koud, wel veel wind en 

soms wat regen. 

 

 

De volgende dag zijn we vanuit Hollum gefietst naar het Oerd het 

natuurgebied aan de oostkant van Ameland, het was droog en goed 

weer met wel veel wind, echt Waddenweer. De fietstocht via de polder 

en de Waddendijk ging via de dorpen Ballum, Nes en Buren. Op 

verschillende plekken waar we langs kwamen waren 

herkenningspunten.  

 

De oude dorpen 

waren ten 

opzichte van 

toen niet veel 

veranderd, het 

karakter was 

niet veranderd, 

hier en daar wat 

nieuwbouw 

langs de randen 

van het dorp. 

Wel veel 

vakantiehuisjes, 

maar deze 

stonden veelal 

uit het zicht en 

in het bos. In de oude dorpsstraten waren de grote iepenbomen nog 

veel aanwezig. Enkele dorpen hebben opvallende vrijstaande 

kerktorens van kenmerkende Friese gele steen.  

Deze stenen zijn gebakken van zeeklei met veel kalk en dat geeft het 

baksel een gele kleur. De kerken staan wel altijd in de buurt van de 

toren De foto geeft een beeld van de Dorpsstraat in Ballum. 

 

Na Ballum zijn we onderlangs de Waddendijk tussen de schapen door 

naar de Veerdam bij Nes gefietst en via de dorpen Nes en Buren door 

de duinen naar het begin van de Kooioerdstuifdijk. De tocht voert ons 

dan door het onbewoonde gedeelte van Ameland. Het fietspad aan de 
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zeezijde van de stuifdijk loopt plm. 4 km door een prachtig duingebied 

en buigt daarna af naar de waddenkant, en dat alles zonder, huizen, 

flats, straten en stoplichten. Het hoogste duin van Ameland 

beklimmen we in de wind naar 24 m. hoogte. De Waddenzee aan de 

oostkant. Iets naar rechts is heel in de verte het eiland 

Schiermonnikoog te zien  

Via het fietspad aan de zeezijde zijn we daarna tegen de wind in 

teruggefietst naar Hollum. Als je genoeg stroom hebt is dat 

elektrische fietsen bij wind niet zo moeilijk. Het pad is wel minder 

geschikt voor mensen die haast hebben. 

 

De derde dag kregen we ’s morgens al direkt een fikse bui uit het 

westen. Gezellig koffie drinken met een groot stuk koek erbij in het 

strandpaviljoen bij de vuurtoren. De Amelander koek wordt gebakken 

van en met restanten brood en diverse kruiden en in warme 

vanillesaus opgediend. 

Na de grote bui kwamen er nog veel meer. We zijn in de buurt van 

Hollum gebleven en hebben de draaiende molen “De Verwachting” 

bezocht, in deze molen werd op die dag morsterd gemalen, en daarbij 

ook verkocht in diverse gradaties. 

 

Daarna hebben we het 

paardengraf in de 

duinen bezocht. De 

paarden die de 

reddingsboot in het 

water brachten hebben 

voor ons een bijzondere 

herinnering. Wij waren 

in juli 1979 op de 

camping Boomhiemke 

en gingen toen enkele 

malen naar het strand 

aan de zuidkant van 

Hollum. Het 

noordzeestrand aan de westzijde was vanaf de camping een paar 

kilometer lopen bij laagwater omdat de zandbank aan de zeekant 

droog stond. Dat is nu nog het geval. Je kon aan de zuidkant lekker 

zonnen en ook vissen want de zee was daar dichtbij. 
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Zwemmen ging niet want de stoomgeul naar de waddenzee loopt daar 

dicht langs het strand en was plaatselijk 6 m diep. De stroming is 

daar erg sterk, bij opkomend tij naar het oosten en 6 uur later 

andersom. De momenten dat er geen stroming was duurden maar 

kort. De te waterlating van de open reddingboot was ongeveer op die 

plek. De boot lag op een zwaar ijzeren onderstel op wielen te wachten 

tot hij nodig was en werd door 8 paarden in zee getrokken. Als er een 

vaartocht was naar een schip in nood dan werd de reddingboot op die 

plek in zee getrokken. (zie ook de afbeelding op de grafsteen)Als de 

boot ver genoeg in zee was getrokken ging de boot met de bemanning 

erin drijven, en keerden de paarden met de zware ijzeren trailer terug 

naar het strand. 

Een paar weken na onze kampeervakantie was hulp bij een 

schipstranding nodig. Nadat de boot vrij was en ging drijven schoot 

de trailer door en zonk in de diepe stroomgeul. De paarden waren 

niet op tijd los van de zinkende trailer en gingen mee de geul in. Ze 

zijn toen allemaal verdronken. Een heel erg trieste gebeurtenis wat 

heel Ameland in rouw bracht. 

 

 

We hadden een paar 

geweldige dagen op 

Ameland en we blijven 

dit zo nu en dan doen 

zolang we het nog 

kunnen.De rust op het 

eiland zonder het soms 

uitbundige 

kerstgebeuren op het 

vaste land is best heel 

prettig. 

 

Fijne Kerstdagen en een 

goede jaarwisseling 

Hermanda en Eef Roelofs, Aan de Regge, Wierden. 
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Het verhaal van het potlood 

Een jongetje keek naar zijn oma 

die een brief aan het schrijven 

was. Op een gegeven moment 

vroeg hij: Oma, schrijf je een 

verhaaltje over wat wij samen 

hebben meegemaakt? Of schrijf 

je misschien een verhaaltje over 

mij? Zijn oma stopte met haar 

brief, glimlachte, en zei: Ik schrijf 

inderdaad over jou. Maar 

belangrijker dan de woordjes die 

ik schrijf, is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later, 

als je groot bent, net zoals dit potlood wordt. Het jongetje keek 

nieuwsgierig naar het potlood, maar kon niets bijzonders ontdekken. 

Maar het is gewoon maar een potlood!  

Het is maar hoe je ernaar kijkt. Het potlood heeft vijf bijzondere 

dingen die jou - maar dan moet je ze wel onthouden- tot iemand 

zullen maken die altijd in vrede met de wereld zal leven... Ten eerste: 

Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit 

vergeten dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God, 

en hij zal je altijd leiden volgens zijn wil. Ten tweede: Af en toe moet 

je stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. Daardoor heeft het 

potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel scherper van. Dus 

moet je wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter mens. 

Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen 

wat je fout schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben 

niet slecht is, maar belangrijk, om rechtvaardig door het leven te 

kunnen gaan. Ten vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet 

het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat erin zit. Dus wees 

steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt. Ten slotte, het vijfde 

wat een potlood bijzonder maakt: het laat altijd een spoor achter. 

Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten en 

probeer je daar bewust van te zijn. 

Paulo Coelho uit het boek "Als een rivier"  

Ingezonden door Ellie Moonen 

https://wijsheden.com/5Boekbesprekingen/Paulo%20Coelho.html
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De psychologie van 

totalitarisme 

Dit schrijven is een kort 

uittreksel van het 

gelijknamige boek van 

Mattias Desmet, dat 245 

pagina’s omvat. Mattias 

Desmet is als professor 

klinische psychologie 

verbonden aan de 

Universiteit Gent. 

Daarnaast heeft hij een 

psychoanalytische 

praktijk. 

Zijn boek is spraakmakend 

te noemen, zelfs 

controversioneel in de 

ogen van vakgenoten. 

Doch het geeft een 

kritische inkijk over het 

waarom van de toenemende verharding en intolerantie binnen onze 

maatschappij met in hun verlengde desastreuze gevolgen. Op 23 

november 2022 woonde ik de lezing bij, die Mattias gaf over zijn boek 

in het Noordikcollege (een scholengemeenschap) te Almelo.  

 

Actueel in zijn boek is dat Mattias een nieuw soort totalitarisme ziet 

ontstaan, welke kan leiden tot de totalitaire staat. Een totalitarisme 

vanuit een ander psychologisch vlak dan die van de klassieke 

dictaturen. Deze dictaturen kennen, psychologisch gezien, een 

primitief soort mechanisme. Namelijk één die gebaseerd is door het 

agressief inboezemen van angst onder de bevolking. Het nieuwe 

totalitarisme daarentegen is gegrond op het machtige psychologische 

proces van massavorming.  

 

Massavorming, een nieuw begrip met als kenmerken: 

 

1. de radicale bereidheid van individuen hun persoonlijke 

belangen op te offeren uit solidariteit met het collectief/massa,  

2. de intolerantie t.a.v. dissidente stemmen en  
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3. de vatbaarheid voor absurde, dat wil zeggen pseudo-

wetenschappelijke indoctrinatie en propaganda 

 

Massavorming is een vorm van groepshypnose, die individuen berooft 

van elk vermogen tot kritische beschouwing en ethisch besef. 

Massavorming heeft een sluipend karakter: een gehele bevolking kan 

er argeloos aan ten prooi vallen, bewerkstelligd door saaie 

bureaucraten en technocraten. De meeste mensen merken niet eens 

op, dat een totalitarisme zich aan het installeren is. Hedendaagse 

verschijnselen van massavorming zijn de woke cultuur en de 

complottheorieën. Complottheorieën zijn pseudowetenschappelijk en 

kunnen leiden tot indoctrinatie en propaganda.  

 

De term ‘woke’ evolueert vanaf 2020 als duiding voor doorgeslagen 

politieke correctheid in verband gebracht met cancelcultuur en 

gedwongen zelfcensuur. Hierin is de uitleg van politieke correctheid 

het mijden van bepaalde taaluitingen of gedragingen, die als 

beledigend of discriminerend worden beschouwd voor met name 

minderheden. De cancel- of afrekencultuur staat voor het fenomeen 

dat mensen worden geboycot, nadat zij publiekelijk aan kritiek zijn 

blootgesteld. Doorgaans gebeurt dat via een storm van 

verontwaardiging op sociale media. Vooral binnen de universitaire 

werelden heerst deze destructieve cultuur. 

 

In 2005 komt de wetenschap in een diepgaande crisis terecht als 

gevolg van eigen diskwalificatie. Ernstige slordigheden, fouten en 

zelfs fraude bleken wijdverspreid, zo ontdekte Mattias in zijn 

doctorale onderzoek. Uitschieter in deze is het onthutsend hoge 

percentage van slechte onderzoeken – tot 85% in sommige 

vakgebieden – wat leidde tot radicaal verkeerde besluiten. Nog erger 

is misschien wel dat de meeste onderzoekers de overtuiging hadden 

correct te handelen. Zij beseften niet dat hun methoden hen niet 

dichter bij ‘de feiten’ en/of ‘de realiteit’ brachten, maar eerder een 

fictieve werkelijkheid creëerde. Ernstig voor een maatschappij die 

blind vertrouwen heeft in de wetenschap.  

De Amerikaans-Joodse filosofe Hannah Arendt voorzag al dat fictieve 

wetenschap de ideale ‘matras’ is voor totalitarisme. En wel in het 

bijzonder voor diegenen die het onderscheid tussen feit-fictie en 

waar-onwaar niet kunnen maken.  
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Daar kwam bij dat de coronacrisis prima paste in de reeks van 

krampachtige en destructieve reacties op maatschappelijke angsten, 

zoals terrorisme en klimaatverandering. Want op elke maatschappe-

lijke angst past slechts één antwoord en één verweer, namelijk die 

van toenemende controle. Dat de mens een bepaalde graad van 

controle verdraagt, wordt over het hoofd gezien. Controledwang leidt 

tot angst en angst tot controledwang. Een vicieuze cirkel ontstaat, die 

onvermijdelijk in totalitarisme uitmondt. Concreet betekent dat 

extreme overheidscontrole met uiteindelijk radicale vernietiging van 

de psychische en de fysieke integriteit van het menselijk wezen. In 

het totalitaire China tekenen de gevolgen van dergelijke extreme 

overheidscontrole zich al af. Daarin geholpen door de digitalisering. 

De Chinese overheid hanteert bewust of onbewust de filosofie van de 

mechanistische wetenschap. Een wetenschap van fysisch-chemische 

wetmatigheden, waarin de mens gereduceerd wordt tot een 

biologisch ‘organisme’. Die 

staatsfilosofie miskent de 

psychologie en de ethiek van 

de unieke mens en maakt 

zodoende de menselijke 

verhoudingen onmogelijk. De 

mens raakt daardoor 

geïsoleerd van medemens en 

van natuur en zorgt ervoor dat 

hij/zij niet meer resoneert met 

de wereld rondom. Zingeving 

valt weg, de eenzaamheid 

groeit. Het menselijk wezen 

verandert in een geatomiseerd 

subject, d.w.z. een 

verbrijzelde wezenskern. 

Filosofe Hannah Arendt 

voorzag al dat dit type subject 

het elementaire bestandsdeel 

vormt voor de totalitaire staat. 

 

Het bovenstaande schetst een akelig toekomstbeeld. Om daaraan 

geheel of gedeeltelijk te ontkomen geeft Mattias ons als individu en 
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als maatschappij de opdracht mee om een nieuw mens- en 

wereldbeeld te construeren. Anders gezegd: op zoek te gaan naar een 

nieuwe identiteit en nieuwe principes binnen de samenleving. Doe 

een herwaardering op basis van een oeroud menselijk vermogen, 

namelijk het spreken van de waarheid. Dat lijkt zogezegd een 

dooddoener. Want wat is de waarheid? Het fenomeen 

waarheidsspreken (de Franse filosoof Foucault onderscheidde er vier) 

zal volgens Mattias toch de graadmeter zijn van de mate waarin de 

revolutie zich voltrekt. De revolutie die nodig is om de tendens naar 

totalitarisme te keren. 

 

Een rationeel wereldbeeld belet ons niet om het irrationele de vrije 

loop te laten. Integendeel, het belet ons de irrationaliteit te erkennen. 

Die erkenning geeft de mens vrijheid om het andere anders te laten 

zijn en gaat verstaan dat de dingen des levens hun eigen verhaal 

murmelen. De wetenschap dat geen enkele logica absoluut is, is 

voorwaarde voor mentale vrijheid en creativiteit. Met recht op vrije 

meningsuiting en zelfbeschikking in een wereld zonder angst.  

Religie, geloof en levensbeschouwing zijn per definitie irrationeel. Met 

die laatste woorden wens ik u een mooie Kerst toe en een voorspoedig 

2023. 

Gerard van Brussel 
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Iedereen heeft het “recht en de plicht” om opnieuw het wiel 

uit te vinden  

Hiernaast mijn 

kennismaking met 

het fenomeen 

Mandala, eigenlijk 

nog heel onbewust, 

zoekend naar een 

vorm waarin ik 

meerdere 

technieken kon 

combineren tot een 

werkstuk. Het is 

ontstaan door met 

een passer te gaan 

spelen: een cirkel 

maken en op de 

cirkellijn dezelfde 

cirkel herhalen op 

de punten waar de 

buitencirkel de 

binnencirkel raakt.  

 

Dat doet ie uiteindelijk op zes punten en die zes punten vormen een 

zeshoek of hexagon. Ik had op school meetkunde gehad en vond het 

gefrunnik met passers altijd al heel leuk, vandaar.  

Het invullen van de cirkels of delen van de cirkels met de diverse 

handwerktechnieken was een feest! Voor mij dan, want de examen 

commissie vond mijn manier van invullen “niet zoals het hoorde”.  Zij 

konden nu niet beoordelen of ik de techniek goed had begrepen en 

uitgevoerd. Ik zat bij de verkeerde opleiding! Maar ik heb vanaf dat 

moment nooit meer getwijfeld aan mijn eigen kunnen om iets te 

maken met de techniek die ik leuk vond. Ik had opnieuw het wiel 

uitgevonden en dat beviel heel goed!  

 

Vele quilts en tekeningen later kom je er natuurlijk achter dat dit 

patroon al heeeeeeel lang bestaat, dat er al duizenden mensen met 

cirkels , zeshoeken en driehoeken aan de slag zijn gegaan en het wiel 
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voor zichzelf ook opnieuw hebben uitgevonden. Voor mij was het een 

ontdekkingsreis.  

 

En die ontdekking is het belangrijkste, je hoeft niet fysiek op 

ontdekkingsreis om hele mooie momenten mee te maken, doe het op 

je eigen manier. Ontdek iedere dag iets anders, kijk iedere keer op 

een andere manier naar iets dan je voorheen deed. “Bekijk het ook 

eens van een andere kant” kan hele nieuwe wegen en momenten 

ontsluiten. Het maakt niet uit als een ander ook al eens van die 

andere kant gekeken heeft, het is jouw weg, het is jouw leven, het is 

jouw manier om om te gaan met wat er op je pad komt. Maar blijf:   

“het wiel opnieuw uitvinden”! 

Anki Veltien  
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De vergeten man 

“Wee mij, wee mij, o ik diep rampzalige!” De oude man in zijn 

versleten kaftan, die deze woorden sprak, had als in wanhoop de 

armen omhoog geheven. Terwijl hij die liet zakken, keek hij zijn 

toehoorders aan en vervolgde, “Ik was een gezien man met een 

goede nering in een klein stadje genaamd Bethlehem. Gewaardeerd 

om mijn jovialiteit, mijn grappen en grollen en de voortreffelijke 

maaltijden die ik opdiende en mijn gastvrijheid. Een gastvrijheid die 

ik natuurlijk graag beloond zag met klinkende munt, laat ik eerlijk 

zijn. De schoorsteen kon niet van niets roken, de wijn en de 

maaltijden die ik serveerde en het onderdak dat ik verleende, diende 

betaald te worden. Net als alle mensen, heb ik ook een vader en een 

moeder gehad. Dus ook een naam. Maar die naam is roemloos- en 

eerloos verzonken in het stof der eeuwen, en, hoewel vergeten, toch 

met schande en vloek beladen. 

 

“Vervloekt zij die avond voorafgaand aan die vreemde, wonderlijke 

nacht. Die nacht toen die stralende ster haast tastbaar boven mijn 

huis stond, met dat hoge ijle gezang van een koor onzichtbare wezens 

en die onaardse vrede, die hing boven de velden van Bethlehem. Die 

nacht waarin het prille geschrei van een pasgeboren baby klonk, de 

aanloop daarna van sjofele gestalten, herders van de schaapskudden 

in de velden rondom Bethlehem. Onvergetelijke gebeurtenissen. 

Vooral dat bezoek daarna van drie vorstelijke en machtige personen, 

die goud, wierook en kostbare mirre kwamen brengen aan dat stel in 

die gammele, half verzakte stal. 

Maar laat ik bij het begin beginnen en met pijn in het hart en diep 

berouw mijn schande oprakelen: 

Die hoogmoedige keizer Augustus, die in zijn trots zich heerser 

waande over de héle wereld, had een gebod doen uitgaan dat de 

bewoners van die wereld ingeschreven moesten worden. De 

praalhans wenste precies te weten hoeveel zielen en toekomstige 

slaven hij bezat. Voor mij en voor mijn nering een buitenkansje. Nog 

nooit had ik zo’n goede omzet gedraaid. Al mijn kamers zaten bomvol, 

hoewel één kamer vrij bleef. Die hield ik altijd gereserveerd voor 

stadhouder Cyrenius, die vaak de gewoonte had onverwachts met een 

van zijn vele vriendinnen op te duiken.  

Een machtig man die goed betaalde voor die reservering. 
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Het zal omstreeks het 

elfde uur geweest zijn, de 

meeste gasten sliepen al, 

toen dat armoedige stel 

aanklopten.  

Zij wilden onderdak. Ik 

zag het met een 

oogopslag. Dit was niks. 

Armzalige kale lieden 

waar weinig aan te 

verdienen viel. Die 

kwamen er bij mij niet in. 

En wat de deur dicht deed 

(weer een van die grollen 

van mij), was de toestand 

van dat vrouwtje. Ze was 

hoogzwanger! En nou zal 

je altijd zien dat de bevalling uitgerekend die nacht zou gebeuren, 

pechvogel als ik vaak ben. Wat kocht ik daarvoor? Geschreeuw van 

een vrouw in barensnood, drukte, geloop, gasten die geërgerd 

wakker werden. Nee hoor, daar had ik geen lust in; voor hen had ik 

geen plaats! Maar daar ik een goedmoedig man ben, die ook een 

ander wat verdienste gun (ha ha) zei ik hen, dat zij maar naar het 

logement van Nabal moesten gaan. Die dwaas zette altijd zijn huis 

open voor Jan Rap en zijn maat, zwervers en allerlei rondtrekkend 

gespuis. Die minne concurrent gunde ik van harte het vrachtje en de 

narigheid. “Doe wel en zie niet om” is mijn devies. Die stomme Nabal 

had zeker nog wel plaats in asiel vol vlooien en luizen. De man had 

mismoedig het hoofd geschud:  

 

“Wij zijn al overal geweest en nergens is plaats voor ons”, zei hij. 

“Nou ja, pech gehad dan,” zei ik en stond op punt de deur dicht te 

gooien…..toen ik plots getroffen werd door iets in de houding en 

vooral in de ogen van die vrouw op dat ezeltje. Die ogen! Wonderlijke 

ogen! Groot en diepblauw, als sterren stralend in dat volmaakt schone 

gelaat. De rust die daarvan uitging en van haar houding ondanks haar 

pijnlijke vermoeidheid. 

En dat maakte dat ik die nacht de slaap niet kon vatten. Dat mij deed 

opstaan en dwalen door die vreemde, bitterkoude nacht, met die 
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heldere schitterende ster en weer terug naar de stal achter mijn huis, 

waar ik het stel met hun ezeltje op aandringen van mijn vrouw 

uiteindelijk had ondergebracht. In die stal huisden ook mijn os en 

ezel, een paar schapen en de rijdieren van mijn gasten. Die vrouw 

van mij had over mijn schouder het schouwspel aangekeken en 

meegeluisterd. En met haar liefde en vrouwelijke solidariteit met dat 

dodelijk vermoeide vrouwtje mij in het oor gefluisterd: “De stal! De 

stal! Daarin is nog wel een plaatsje. En..het is er lekker warm!” 

 

Waarachtig, ja zij had gelijk. De adem en de lichaamswarmte van al 

die dieren waren daar. Dáár heeft mijn vrouw hen liefdevol onderdak 

gebracht en een strobed gespreid voor de aanstaande moeder. Ook 

een bedje van stro en hooi gemaakt in een kribbe, voor het geval dat 

die nacht het kindje geboren zou worden.  

 

En dat is de schande die mij sindsdien dwars zit. IK HAD EEN KONING 

VERWEZEN NAAR EEN STAL! Had ik ze toch maar die comfortabele 

kamer van die vrouwengek Cyrenius gegeven. Nu is die Koning 

uiteindelijk in mijn stal ter wereld gekomen. Ik heb de baby nooit 

gezien. Ik durfde hen uit schaamte niet onder ogen te komen. Ik 

verspeelde mijn kans om aan hun geluk deel te nemen en op een 

onvergetelijke naam in de geschiedenis. Nu ben ik vergeten, niemand 

herinnert mij meer en duizenden jaren kunnen mijn schande niet 

uitwissen. Maar Hij zal mij niet veroordelen. Dat deed ik zelf. IK WAS 

DE HERBERGIER DIE VOOR HEM GEEN PLAATS HAD IN ZIJN 

HERBERG! 

 

Vanaf die tijd weet ik dat Hij ons zelf laat kiezen. Ieder uur van de 

dag kunnen wij ervoor kiezen Hem binnen te laten. En dan kan er 

vreugde en hoop zijn en werkelijke vrede in uw hart en op aarde. En 

of je nu in de wereld van vandaag of in een overvol Bethlehem leeft, 

vind een manier om Hem binnen te laten. Nog steeds klinkt Zijn stem: 

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem 

hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen.” 

 

Met deze laatste woorden wendde de oude man zich van zijn 

toehoorders af en slofte met gebogen schouders weg uit de kring en 

verdween in de schemer van de vallende avond. 
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Een verhaal van Theo Baalman, (geknipt en geplakt van 

https://www.kerstverhalen.com/de-vergeten-man/) 

  

https://www.kerstverhalen.com/de-vergeten-man/
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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 

 
 

mailto:h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl
mailto:secr.aanderegge@gmail.com
mailto:gerritvdbrink@hotmail.com
http://www.vrijzinnigenoosttwente.nl/
mailto:haboschhuve@gmail.com
mailto:anneke@vrijzinnigenoosttwente.nl
mailto:eamoonen@kpnmail.nl
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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 

 
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  

http://www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge
mailto:h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl
mailto:secr.aanderegge@gmail.com
mailto:gerritvdbrink@hotmail.com
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tnv. Vrijzinnigen aan de Regge 

 
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 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbrinksma11@kpnmail.nl
mailto:suze.koedijk@gmail.com
tel:06-22497969
mailto:nico@swen.nu
http://vrijzinnigen.nl/aan-de-regge/
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Licht 

Het woord Licht 

betekent Inter-

dimensionale 

waarheid. Elke 

vorm van 

bestaan, 

zichtbaar of 

onzichtbaar is 

Licht hoe zwak 

dit Licht ook nog 

mag zijn. 

Universele Liefde 

maakt het mogelijk dat dit Licht krachtiger kan worden, waarbij de 

mensheid zich dit Licht bewust kan worden als zij hiervoor openstaan 

en hieraan blijven werken. Lichtwerk: is het brengen van Licht onder 

de mensen door het werken aan je eigen Licht. Dit geschiedt door 

zelfwerkzaamheid via het hart en op egoloze wijze. Dit is een 

eeuwigdurend proces waarbij we voortdurend ons denken, handelen 

en al onze systemen zuiveren zonder over anderen te oordelen. Wij 

maken ons vrij van ons emotionele en mentale veld waarbij wij het 

tweezijdige zwaard durven te hanteren. Lichtwerk richt zich op alles 

dat een Universele uitstraling heeft, omdat dit versterkend werkt. Alle 

zwakke schakels zullen vanzelf afvallen als deze niet meer door één 

van ons gevoed worden. Lichtwerker kun je dan ook niet worden, dat 

ben je! Voor het Lichtwerk zijn cursussen en inwijdingen volstrekt 

overbodig, aangezien iedere ziel enkel zichzelf kan inwijden, waarbij 

het leven zelf de grootste leerschool is. Lichtwerkers werken nimmer 

in groepen want zij werken uitsluitend aan het Zelf! Lichtwerkers 

bereiden op dit moment de aarde voor op een nieuw tijdperk dat gaat 

komen. Zij brengen het Licht vanuit henzelf middels diepe verworven 

kennis verkregen in vorige incarnaties dan wel bij doorgave via een 

helder en zuiver kanaal. 

 

Bron: https://www.encyclo.nl/lokaal/10252 

 

 

 

https://www.encyclo.nl/lokaal/10252
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De oneindige acht 1999 (het wordt altijd weer Kerst) 
Anki Veltien 
 
 
Dit is het Kerstnummer 2022 voor leden van de afdelingen Vrijzinnigen Oost-Twente  
en Vrijzinnigen Aan de Regge.  
 
Lay-out   : Anki Veltien-Witteveen 
Ontwerp foto voorpagina : Hans Zwiers 
 
Het drukken van ons blad is in handen van Cantique 
Rijssen  


