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1. Inleiding 

 
 
Voor u ligt een beleidsvoorstel voor onze 
gemeente voor de jaren 2016-2020. 
Onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad is aan dit plan gewerkt samen 
met leden/vrienden die aan de 
uitnodiging in Passant om mee te doen, 
gehoor gaven (Marianne Boon, Luc 
Koning, Cor Langen, Marianne van 
Waveren). Het concept is besproken met 
diaconie, liturgiecommissie, 
programmacommissie en contactleden. 
Het concept-beleidsplan is met de leden 
en vrienden van onze gemeente in de 
najaarsvergadering van 24 november 
2015 besproken.  
De voornemens uit dit beleidsplan zullen 
na definitieve vaststelling in de 
vergadering (april 2016) van leden en 
vrienden concreet uitgewerkt worden in 
een uitvoeringsplan.  
 
Om de leesbaarheid te verhogen is 
gekozen voor de verwijzing naar het 
mannelijk hij, maar feitelijk bedoelen we 
hij/zij. 
 
 
Terugblik  
Het beleidsplan moet gezien worden als 
een vervolg op het voorgaande plan 
(2011-2015). 
Daarom is het goed om hierop kort terug 
te kijken. 
Veel, misschien verrassend veel, van de 
voornemens werd gerealiseerd. 
De kerkdienst op de zondagmorgen was 
het hart van de gemeente. Daarnaast 

werden cursussen, lezingen en andere 
activiteiten van hoog niveau aangeboden. 
Een verandering vormde de invulling van 
het kosterswerk door vrijwilligers. Dat 
bleek een haalbare optie ondanks 
aanvankelijke twijfel bij sommigen. Het 
jeugd- en jongerenwerk concentreerde 
zich, naast digitale 'catechese', op een 
bijzonder kerstproject. Het jeugdwerk 
blijft een punt van aandacht. Hetzelfde 
kan gezegd worden over de toestroom 
van nieuwe leden/vrienden en 
belangstellenden. Op de afgelopen vier 
jaren kan met dankbaarheid en 
voldoening worden teruggezien. 
 
 
Hoe staat de gemeente ervoor? 
De gemeente heeft sinds enkele jaren 
een stabiele omvang van zo'n 150 
leden/vrienden en gemiddeld 80 
belangstellenden. De betrokkenheid van 
leden/vrienden is groot. Cursussen en 
lezingen worden goed bezocht, ook door 
deelnemers van buiten en de 
kerkdiensten worden zeer goed bezocht.  
Dit alles met dank aan onze predikant, 
ds. F. Knoppers, die per 1 september 2015 
met emeritaat is gegaan.  
 
Er kan (nog) niet gesproken worden van 
een direct wervend effect m.b.t. het 
aantal vrienden of leden vanuit cursussen 
en gespreksgroepen.  
 
Per 1 september 2015 is ds. J.F. Goud 
voor de periode van enkele maanden, 
gedurende twee dagen per week als 
voorganger aan onze gemeente 
verbonden. 
Het beroepingswerk is intussen in volle 
gang, begeleid door onze consulent ds. 
Mijnke Bosman. 

 

De opzet 
We hebben in dit beleidsplan gekozen 

voor een richtinggevend begrip dat u 

kent vanuit de beginselverklaring, 

namelijk; ‘De Remonstrantse 

Broederschap is een geloofsgemeenschap 

die geworteld in het evangelie van Jezus 

Christus en getrouw aan haar beginsel 
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van vrijheid en verdraagzaamheid God 

wil eren en dienen’. 

 

Het begrip geloofsgemeenschap staat in 

dit beleidsplan centraal. Er wordt een 

poging gedaan om alle aspecten van ons 

gemeenteleven vanuit dit begrip te 

verstaan. In het nu volgende worden een 

paar fundamentele kenmerken van onze 

geloofsgemeenschap genoemd. 

 

Dit beleidsplan heeft de onderstaande 

structuur: 

 

 

 

 

 

 

2. Geloofsgemeenschap; 

uitgangspunten voor 

beleid  
2.1 Inleiding  
De remonstrantse gemeente Twente is 

een geloofsgemeenschap, een 

gemeenschap van mensen die samen hun 

geloof willen beleven, oefenen en vieren. 

Ons geloof zou verkommeren als we dat 

niet samen met anderen zouden kunnen 

doen. Een geloofsgemeenschap is van 

essentiële betekenis, immers hoe zouden 

wij weten wat geloven is als wij niet 

eerst bij een ander hadden kunnen 

waarnemen wat geloof in het leven van 

een mens vermag uit te werken? Geloof is 

immers bij machte geloof te wekken. 

  

  

2.2 Geloof en 

geloofsgemeenschap 
Met het woord ‘geloof’ kunnen 

verschillende dingen bedoeld worden. 

Aan de ene kant kan met het woord 

geloof worden aangeduid wat de 

individuele gelovige ten diepste beweegt 

en inspireert, datgene waar hij zijn 

vertrouwen aan ontleent en zich op 

verlaat om in het leven te staan op de 

wijze waarop hij dat doet. 

Aan de andere kant kan het woord een 

meer objectieve betekenis hebben en de 

inhoud van het geloof aanduiden. Ons 

geloof is vanzelfsprekend ons geloof en 

de gelovige zal zijn geloof als het meest 

eigene van zichzelf beschouwen, maar 

ons geloof ontstaat vanzelfsprekend niet 

in een vacuüm. Wat wij geloven kunnen 

wij delen met anderen en proberen onder 

woorden te brengen. 

Een dergelijke poging is in 2006 in de 

Remonstrantse Broederschap voor de 

derde keer in haar geschiedenis 

ondernomen. Bij één van de 

bijeenkomsten die aan de presentatie 

van de nieuwe belijdenis voorafgingen 

werd gewezen op het grote belang om 

wat wij geloven onder woorden te 

brengen. Een citaat: ‘Het is in vrijzinnige 

kring niet ongebruikelijk om, als er 

sprake is van de inhoud van ons geloof, 

termen te hanteren als ‘stamelen’ en 

‘cirkelen om een geheim’. Wij hebben 

het graag over de ontoereikendheid van 

de taal (…) Het is enerzijds juist de 

voorlopigheid van al ons spreken te 

erkennen. Anderzijds valt er misschien 

iets voor te zeggen dat het niet aflatend 

benadrukken van die erkenning het risico 

in zich bergt dat we die onvoldragenheid 

en die onrijpheid van ons geloven gaan 

koesteren. (…) Gekoesterd moet niet 

worden de twijfel, het stamelen of de 

ontoereikendheid – die dingen zijn altijd 

bij ons, daar hoeven we geen werk van te 

maken. Gekoesterd moeten worden de 

verwachting en de hoop en voor die 

Geloofsgemeenschap 

Vieren Dienen Leren 
en 

toerusten 

Omzien 
naar 

elkaar 

Oecumene 
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koestering is oefening en inspanning 

nodig. (…) Als het ons doel is om in ons 

eigen geloof sterker te worden, moediger 

en uitgesprokener dan denk ik dat de 

poging nu en steeds weer, te komen tot 

een formulering, hoe voorlopig ook, van 

wat wij in gemeenschappelijkheid 

geloven, ons daarbij zeer goed zal 

kunnen helpen.’* 

 

  

2.3 Om in ons eigen geloof 

sterker te worden, moediger 

en uitgesprokener 
De zojuist geciteerde tekst maakt 

duidelijk dat het horen tot een 

geloofsgemeenschap ook een 

verplichtend karakter kan hebben. ‘Om 

in ons eigen geloof sterker te worden, 

moediger en uitgesprokener’ is het 

immers noodzakelijk telkens weer een 

poging te wagen onder woorden te 

brengen wat ons in geloof verenigt. In de 

nieuwe remonstrantse belijdenis van 

2006 wordt dat zelfs expliciet als het 

verplichtende van een 

geloofsgemeenschap onder woorden 

gebracht. In deze belijdenis wordt in de 

passage over de kerk namelijk gesproken 

over een ‘geroepen worden om met 

Christus en allen die geloven verbonden 

kerk te zijn in het teken van de hoop’. 

Wat hier over de kerk gezegd wordt, 

geldt ook voor de kerk die in de eerste 

plaats een geloofsgemeenschap wil zijn. 

‘De kerk’, schrijft Peter Nissen in zijn 

Goddeeltje over de kerk, ‘is dienstbaar 

aan de komst van het Koninkrijk van God, 

aan een wereld die door liefde, vrede, 

barmhartigheid en gerechtigheid wordt 

geregeerd…’ 

Wij vormen een gemeenschap ‘met 

mensen die wij niet zelf hebben 

uitgekozen’, die ‘een oefenplaats voor 

het Koninkrijk vormt’(‘koinonia’), waarin 

wij proberen op vele manieren (o.a. 

liturgie en diaconie) ‘de hoop op 

toekomst in mensen levend te houden’. **  

Over liturgie merkt Peter Nissen op: ' in 

tekenen wordt gevierd dat de komst van 

het koninkrijk mogelijk is' en over 

diaconie: ' de gemeenschap bestaat niet 

uit passief afwachtende mensen (...), 

maar uit mensen die de handen uit de 

mouwen steken en die, gevoed door de 

bezieling die zij in de kerk opdoen, 

werken aan een wereld die steeds meer 

op het koninkrijk van God gaat lijken'.  

 

 

2.4 De stijl van ons geloof en 

onze geloofsgemeenschap 

(spiritualiteit) 
Voor de vormgeving van het geloof in een 

bepaalde geloofsgemeenschap wordt 

doorgaans het woord spiritualiteit 

gebruikt. In dit paragraafje worden aan 

aantal kenmerken van de remonstrantse 

spiritualiteit genoemd.  

Die spiritualiteit heeft in de loop van de 

afgelopen vier eeuwen de invloed 

ondergaan van (1) het (Erasmiaans) 

Humanisme, (2) het Calvinisme en (3) het 

Modernisme (‘vrijzinnigheid’) *** 

Aan het (Erasmiaans) Humanisme 

ontlenen de remonstranten het in hun 

beginselverklaring genoemde (a) beginsel 

van vrijheid en verdraagzaamheid, dat 

voor hen aanvankelijk vooral van 

betekenis was voor de wijze waarop zij 

kerk wilden zijn. Vrijheid betekende 

namelijk in de eerste plaats vrijheid van 

belijdenisdwang en verdraagzaamheid. 

De deugd om ‘zichzelf te zijn en de 

ander in zijn anders-zijn te aanvaarden’, 

wenste men, in de ruimte van de kerk, in 

de omgang met elkaar te betrachten. In 

de tweede plaats (b) dat de wijze waarop 

het geloof doorwerkt in het leven van de 

gelovige (‘geloof door liefde werkende’ 

Gal. 5: 6) belangrijker is dan 

‘leerstelligheid’. Tenslotte (c) blijkt de 

invloed van het (Erasmiaans) Humanisme 

uit het feit dat remonstranten de 
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autonomie van de mens hoogschatten en 

grote waarde toekennen aan de vele 

mogelijkheden waarop bijgedragen kan 

worden aan diens vorming. 

Remonstranten zien hier ook een 

belangrijke taak weggelegd voor de 

geloofsgemeenschap en hechten daarom 

aan een zorgvuldige en doordachte 

prediking en een gevarieerd en 

uitgebreid aanbod van ‘vormende’ 

activiteiten.  

  

 

De remonstranten verwierpen weliswaar 

de wijze waarop in de Calvinistische 

traditie over verkiezing gesproken werd 

maar in hun spiritualiteit is de gedachte 

van de verkiezing tot persoonlijke 

verantwoordelijkheid van grote 

betekenis geworden. In de kerkorde 

wordt in het hoofdstuk ‘Grondslagen’ als 

één van de kenmerken van de 

Remonstrantse Broederschap genoemd: 

‘Van haar oorsprong af acht zij in geloof, 

leer en leven de zaken van geweten 

alleen aan God onderworpen’.  

Uit het besef dat er een kloof is ontstaan 

tussen de ‘moderne’ cultuur en het 

christendom is het modernisme 

voortgekomen dat gekenmerkt wordt 

door het verlangen die kloof, die 

vrijzinnigen natuurlijk ook in hun eigen 

leven ervaren, te overbruggen. 

‘Remonstranten willen openstaan voor 

wat er aan wijsheid, waarachtigheid, 

schoonheid vanuit bijvoorbeeld de 

literatuur tot hen komt. Maar ook voor de 

kritiek die wetenschap en filosofie juist 

t.a.v. het geloof naar voren brengen.  

 

Omgekeerd proberen ze vanuit hun 

geloof de betekenis van allerlei 

ontwikkelingen in wetenschap, cultuur te 

‘wegen’, steeds vanuit een (kritische) 

betrokkenheid. Uiteraard geldt die 

betrokkenheid ook de samenleving in zijn 

totaliteit: remonstranten willen voluit in 

de samenleving staan en trachten, vanuit 

hun geloof, hun bijdrage te geven aan 

het gesprek over belangrijke 

ontwikkeling’.**** Dit kenmerk van hun 

spiritualiteit is een andere reden voor het 

al eerder genoemde ruime en 

gevarieerde aanbod aan activiteiten. 

  

*Johannes Magliano Tromp in een 

inleiding die hij tijdens de Algemene 

Vergadering van Beraad van 2005 

uitsprak. 

** Peter Nissen in zijn Goddeeltje over de 

kerk, p. 54. 

*** H.J. Adriaanse, Spiritualiteit, Kort 

bestek 21, 1979 (uitgave Remonstrantse 

Broederschap). 

**** Zie beleidsplan Remonstrantse 

Broederschap, 2002.  

  

  

3. Vieren 

3.1 Inleiding 
De remonstrantse gemeente Twente is 

een geloofsgemeenschap, een 

gemeenschap van mensen die samen hun 

geloof willen beleven, oefenen en vieren. 

De kerkdienst op zondagmorgen is het 

enige gebeuren in ons gemeenteleven 

waarin deze drie zaken tegelijkertijd aan 

de orde kunnen zijn. Dat is zeker het 

geval als de maaltijd van brood en wijn 

gevierd wordt. In het informatieboekje 

van onze gemeente staat onder het kopje 

‘Rondom de kerkdiensten’ dan ook 

terecht: ‘De kerkdiensten beschouwen 

we als het hart van de gemeente’.  

Op voorbeeldige wijze beschrijft Peter 

Nissen in zijn Goddeeltje over de kerk 

hoe het beleven, oefenen en vieren van 

het geloof in een kerkdienst 

samenkomen: ‘Liturgie kan ons 

meenemen naar een andere 

werkelijkheid of beter: naar een andere 

dimensie van de ene werkelijkheid. 

Liturgie grijpt in tekenen, in symbolen en 

metaforen terug naar gebeurtenissen uit 

een ver verleden en verplaatst ons 
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tegelijk naar een toekomstige 

werkelijkheid….’* 

 

 

3.2 Beleidsvoornemens 

Vanwege het belang dat wij aan een goed 

vormgegeven en inspirerende liturgie 

hechten zullen er de komende jaren 

meer investeringen nodig zijn.  

Om het karakter van onze gemeente als 

geloofsgemeenschap te versterken zullen 

de volgende initiatieven worden 

ontplooid: 

A. uitbreiding van het aantal diensten 

waarin muzikale ondersteuning wordt 

verleend door (semi)professionele musici.  

B. uitbreiding van het aantal samen met 

leden en vrienden van de gemeente 

voorbereide diensten. 

C. uitbreiding van het aantal diensten dat 

nabesproken zal worden. 

D. uitbreiding van het aantal diensten 

waarin de maaltijd van brood en wijn 

wordt gevierd van vier naar zes keer per 

jaar. 

E. regelmatiger een aantal 

opeenvolgende diensten over een 

bepaald thema. 

F. in de remonstrantse gemeente 

Naarden-Bussum is geëxperimenteerd 

met een samenkomst op een 

doordeweekse avond. Elementen van 

deze samenkomst met de naam 

Adempauze, waarmee men zich vooral 

richtte op de leeftijdscategorie van 40-55 

jaar zijn stilte, muziek en een meditatie. 

In onze gemeente willen we, gezien het 

succes ervan in Naarden-Bussum, deze 

vorm van samenkomst in de komende 

jaren ook gaan beproeven. 

G. tenslotte stellen we uitbreiding voor 

van het aantal eenvoudige diaconale 

maaltijden. Deze maaltijden kunnen 

liturgisch meer vorm krijgen zodat de 

maaltijden van brood en wijn en deze 

diaconale maaltijden naar elkaar toe 

zouden kunnen groeien.  

 

4. Dienen 

4.1 Inleiding  
De bezieling die we vanuit ons geloof 

ontvangen, voedt ons verlangen om 

dienstbaar te zijn. We mogen dankbaar 

zijn voor wat ons toevalt.  

Als Jezus* spreekt over het koninkrijk van 

God, gaat het om een wereld waarin 

liefde, rechtvaardigheid, vrede en 

barmhartigheid het leven en samenleven 

van mensen bepalen. De kerk mag het 

instrument zijn om dat te 

bewerkstelligen. 

Het meest zichtbaar in de gemeente is 

deze bezieling in het werk van de 

diaconie. De diaconie is dienstbaar in en 

buiten de eigen gemeente en roept op 

om mee te doen. De diaconie zamelt in 

en deelt uit.  

** Peter Nissen in zijn Goddeeltje over de 

kerk, p. 23 en 24. 

 

  

4.2 Beleidsvoornemens 
4.2.1 Taak in de eigen gemeente 

De beleidsvoornemens zijn: 

A. dienstbaar zijn: deelnemen in het 

collectantenrooster, meewerken in 

avondmaalsvieringen, verzorgen van 

eettafels (die af en toe een meer 

liturgisch karakter krijgen), kleinschalige 

individuele hulp bieden waar nodig.  

B. zichtbaar zijn: drie kerkdiensten per 

jaar te wijden aan de aandachtsvelden 

van de diaconie. In deze diensten zou ook 

de maaltijd van brood en wijn kunnen 

worden gevierd. 

C. de zorg voor de onderlinge 

verbondenheid wordt meer samen met de 

contactleden of geheel door de 

contactledenorganisatie vormgegeven: 

het afleggen van huisbezoeken, het 

aanbieden van bezoekroosters, het 

jaarlijkse uitstapje en de autodienst.  

  

 



 

7 

 

4.2.2 Taak buiten de eigen 

gemeente 

4.2.2.1 Diaconale projecten 

De beleidsvoornemens zijn: 

A. de taak naar buiten toe moet 

zichtbaarder gemaakt worden. De 

maandelijkse collecte voor de eigen 

diaconie wordt afgeschaft. In de diensten 

is de collecte altijd voor een doel buiten 

de eigen gemeente. Aan de 

gemeenteleden wordt gevraagd jaarlijks 

naast de gewone bijdrage naar 

draagkracht bij te dragen, bijvoorbeeld 

een bedrag van € 25, - per jaar, aan het 

werk van de diaconie. In overleg met de 

diaconie dient onderzocht te worden op 

welke wijze deze bijdrage dient plaats te 

vinden, zodat het voor de 

penningmeester duidelijk is dat het om 

een bijdrage aan de diaconie gaat. Op 

die manier komt er meer ruimte om 

instellingen en acties te steunen in een 

land en wereld waarin de nood 

toeneemt. 

B. de collectedoelen bestaan voor de 

helft uit projecten dichtbij (Nederland) 

en voor de helft uit projecten elders in 

de wereld. 

C. de diaconie blijft vasthouden aan het 

beleid om in driemaandelijkse projecten 

kleinschalige initiatieven te 

ondersteunen. Een project zoals dat van 

de stichting die op Cyprus Palestijnse en 

joodse jongeren bij elkaar brengt is een 

goed voorbeeld hiervan. 

D. we blijven deelnemen aan het 

diaconaal overleg binnen burgerlijke 

gemeente Hengelo. 

  

4.2.2.2 Duurzame ontwikkeling 

Beleidsplannen: 

 

A. we gaan bekijken of het plaatsen van 

zonnepanelen op het dak van de kerk 

uitvoerbaar en zinvol is. 

B. we zoeken samenwerking binnen de 

Hengelose oecumene en samenleving op 

het gebied van duurzaamheid en milieu 

(ook: aandacht voor dreigende 

bodemvervuiling). 

C. aansluiting zoeken bij het landelijk 

initiatief “Groene Kerken”. Het 

Deventers initiatief 'Groene kerk/Groene 

moskee' kan daarbij een belangrijke bron 

van inspiratie vormen. Dit biedt een 

inhoudelijk zowel als praktisch 

uitgewerkt plan om geleidelijk onze 

(buitensporige) voetafdruk op aarde 

terug te brengen en zo 'ruimte' vrij te 

maken voor toekomstige generaties. 

D. aandacht voor armoedebestrijding in 

brede zin. Terwijl lokaal gedacht kan 

worden aan de voedselbank of andere 

lokale initiatieven.  

E. het overleg met de DoRem 

gespreksgroep Duurzame Samenleving 

wordt voortgezet en zal betrokken 

worden bij de duurzame milieu-

initiatieven. 

  

4.2.2.3 Vrede en recht 

Beleidsplannen: 

A. meer deelname aan het werk van 

Amnesty International (informatie en 

schrijfacties). 

B. blijvende aandacht voor de nood van 

vluchtelingen.  

C. aandacht voor dierenwelzijn. 

D. de diaconie gaat bij deze uitbreiding 

van taken in werkgroepen werken 

(plaatselijk, landelijk/wereld, 

duurzaamheid, vrede en recht).  

 

  

5. Leren en toerusten 

5.1 Inleiding 
Leren is een levenslang proces waarin wij 

ons ontwikkelen in kennis, houding, 

vaardigheden en gevoel. Leren leidt tot 

verder handelen zoals tot het op reis 

gaan in de wereld van geloof en 

spiritualiteit. Toerusting zorgt er voor dat 

de benodigdheden voor die reis op orde 

zijn. Van oudsher hebben de 

remonstranten op het terrein van 
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onderricht hun sporen verdiend. Met 

lees- en leerkringen, groothuisbezoek, 

lezingen en cursussen geeft onze 

geloofsgemeenschap inhoud aan het 

begrip 'school voor wijsheid'. Wij oefenen 

in de kunst van het vragen stellen, 

vragen onder andere naar wat mensen 

beweegt, we stellen kritische vragen bij 

de eigen traditie, vragen naar goed en 

kwaad en vragen naar God. Wij proberen 

te voldoen aan de behoefte aan 

bezinning, aan de ontmaskering van 

schijnzekerheden en we doen een beroep 

op het inzicht van mensen.  

Het samen uitpluizen van de betekenis 

van verhalen is zowel voor jong als oud 

een concrete vorm van toerusting.  

5.2 Beleidsvoornemen 
De beleidsvoornemens van dit onderdeel 
zijn: 
We stellen voor de huidige sporen voort 

te zetten. Dat wil zeggen: 

A. zorg voor de worteling van onze 

geloofsgemeenschap in het evangelie, 

leren en verstaan van onze Bijbelse 

bronnen; 

B. jaarlijks aandacht voor de 

geschiedenis en het karakter van de 

remonstrantse spiritualiteit (zo mogelijk 

aansluiten bij een toegezegd landelijk 

aanbod); 

C. ondersteuning bij de ontwikkeling van 

de eigen spiritualiteit;  

D. kritisch meedenken met onze huidige 

cultuur en samenleving in relatie tot 

geloven; (individualisme en 

gemeenschap, mensbeelden, menselijke 

waardigheid in leven en sterven, fort 

Europa, verhouding tot andere culturen, 

behoud van de aarde, etc.) Bij de 

toerusting zitten de onderwerpen nu 

vooral dicht in de buurt van 

geloof/theologie en filosofie. De 

aandacht voor ethische kwesties is erg 

beperkt. We stellen voor meer thema’s 

aan de orde te stellen uit het domein van 

de medisch ethische onderwerpen, 

economische thema’s, 

milieuvraagstukken, mens-

machinevraagstukken, etc. 

 

5.3 Voorgestelde inhouden en 

werkwijzen 
A. een programma-aanbod onder de 

naam van bijvoorbeeld filosofisch/film 

café met een breed aanbod van lezingen 

en film. Een suggestie is samen te werken 

met een filmhuis alwaar één of meerdere 

films onder auspiciën van de 

remonstranten kunnen worden gedraaid, 

bijvoorbeeld een film over wonderen. We 

moeten dan zoeken naar samenwerking 

met andere kerkgemeenschappen, 

bibliotheek, boekhandel. Afstemming zo 

mogelijk met Bibliotheek Borne 

(filosofiecafé Twente) en de Raad van 

Kerken Hengelo (levensbeschouwelijk 

café). We kunnen kiezen voor een 

programma met langer lopende thema's. 

Er kan voor gekozen worden om te 

beginnen bij de verhalen van mensen, om 

de betrokkenheid te vergroten bij de 

aangeboden stof. 

Een suggestie is samen te werken met de 

Dominicanen te Zwolle.  

B. voortzetting cursussen en 

(lees)kringen, waarbij onderzocht dient 

te worden hoe de leeskringen 

gerevitaliseerd kunnen worden, omdat er 

momenteel slechts twee kringen actief 

zijn. Voortgaan met kringen voor nieuw 

ingekomenen - thema 2015: belijdenis 

2006. Bij cursussen wordt een laatste, 

facultatieve, bijeenkomst georganiseerd 

waarin de ‘toe-eigening’ centraal staat. 

C. een combinatie van lezing en 

kerkdienst (lezing op de zaterdagochtend 

of op een avond in de week voorafgaande 

aan de zondag) waarin het thema van de 

lezing, op een andere manier uiteraard, 

in de kerkdienst aan de orde komt. 

De zomerbijeenkomsten worden 

beschouwd als een light versie van het 

programma in een tijd dat er verder 

weinig inhoudelijks wordt aangeboden.  
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5.4 Verantwoordelijkheden 

De verantwoordelijkheden voor de leer- 

en toerustingsactiviteiten liggen bij: 

A. predikant en programmacommissie; 

B. individuele gemeenteleden/vrienden 

en kringen. Zij doen suggesties aan de 

sturende commissie. 

  

Ondersteunend: 

Voor de ondersteuning zorgen: 

A. Commissie publiciteit en 

communicatie samen met de redacties 

van Passant en Kwadrant en de 

webmaster. Zij verzorgen alle (digitale) 

communicatie in en buiten de gemeente 

in een uniforme huisstijl. Alle huidige 

verantwoordelijken voor een aspect van 

publiciteit en communicatie verenigen in 

deze commissie. 

 

B. financiële ondersteuning van Fonds 

voor de bevordering van de 

remonstrantse gedachte in Twente. 

 

  

5.5 Beleidsvoornemens 

Jeugdwerk 
A. voor de leeftijdsgroep 5-12 jaar 

stellen we voor te onderzoeken of er 

echtparen zijn die een kinderkring op 

willen richten. 

B. de leeftijdsgroep 12-16 stellen we voor 

(weer) mee te doen aan een 

kerstproject. 

C. bij de feestdagen zullen we het 

aanbod doen voor een kindernevendienst 

waarbij de kinderen op een aangepaste 

manier met het onderwerp van de dienst 

bezig kunnen zijn. 

D. verhalen uit de grote godsdiensten. 

Dat kan in de vorm van een project-

initiatief samen met enkele andere 

remonstrantse gemeenten (voor een 

breder draagvlak) en vrijzinnige moslims 

(Alevieten A'dam, Enis Odaci, Twente) 

Een kleine stuurgroep laat een project 

(subsidie Fonds Cos of Margreet van 

Wermeskerkenfonds) ontwikkelen dat 

kant-en-klaar kan worden afgeleverd aan 

gemeenten (kleine training uitvoerders is 

genoeg). Het project bestaat uit verhalen 

(multimediaal) voor 9-12 jarigen uit 

Bijbel en rond Koran, vanuit vrijzinnig 

perspectief (suggesties, materiaal BBC). 

Het verhalenprogramma wordt naast de 

kerkdienst aangeboden op de 

zondagochtend. Dan bereik je de meest 

kansrijke doelgroep, de ouders die 

misschien (nog) hechten aan bezinning op 

de zondagochtend. 

Het wordt aangekondigd als pilot. 

Daarmee houd je de regie in eigen hand. 

Na een proefperiode kan het project 

aangeboden worden aan andere kerken, 

aan scholen. 

 

  

6. Omzien naar elkaar 

6.1 Inleiding 
Onze gemeente wil een 
geloofsgemeenschap zijn. Een essentiële 
voorwaarde voor een dergelijke 
gemeenschap is dat men naar elkaar 
omziet. Daardoor wordt een gemeente 
een gemeenschap. 
In deze paragraaf komen praktische 
zaken aan de orde als het autovervoer, 
maar ook zaken als de organisatie van 
maaltijden die voor de vorming van een 
gemeenschap zo’n belangrijke rol kunnen 
spelen. 
Van oudsher heeft, naast de diaconie, 
het pastoraat als oogmerk dat men in een 
kerkelijke gemeente naar elkaar omziet, 
maar pastoraat is ruimer dan de zorg 
voor de eigen geloofsgemeenschap. 
Pastoraat is een functie van de 
gemeente. In deze paragraaf gaat het 
dan ook onder andere over de 
contactleden. Pastoraat wil niet zeggen, 
om een gevleugeld woord aan te halen, 
dat alleen de predikant(e) de pastor zou 
zijn maar dat er een Pastor is. In een 
echt gesprek kunnen de gesprekspartners 
soms het idee hebben dat ze samen 
geleid worden. 
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In deze paragraaf wordt ook een poging 
gedaan iets te zeggen over de betekenis 
die de moderne sociale media voor het 
omzien naar elkaar zouden kunnen 
hebben. 

 

6.2 Beleidsvoornemens 
De beleidsvoornemens van dit onderdeel 

zijn: 

A. er is een goede samenwerking tussen 
contactleden en diaconie als het gaat om 
de onderlinge contacten in de gemeente. 
Taken worden in onderling overleg 
verdeeld. 
Denk aan: bezoekroosters, de autodienst, 
de uitbreiding van de 
verantwoordelijkheid voor de 
gezamenlijke maaltijden (zie 3.2. punt 
G) 
B. bezinning op het onderhouden van 
persoonlijke contacten bij (deels) 
digitale toezending van bladen. 
C. bezinning op de wijkindeling. 
D. er komt een onderzoek naar de 
mogelijkheden die de nieuwe sociale 
media (facebook, twitter, blogs) zouden 
kunnen bieden. 
 

 

7. Oecumene 

7.1 Inleiding 
De remonstrantse gemeente Twente 
heeft, net als de landelijke 
Remonstrantse Broederschap, de 
oecumene altijd een warm hart 
toegedragen. De gemeente heeft er altijd 
naar gestreefd om zoveel mogelijk de 
verplichtingen die de oecumene met zich 
meebrengt (o.a. bemensing van Raden 
van Kerken) na te komen en wil dat ook 
blijven doen ook nu de oecumene het tij 
zo tegen heeft. Dat laatste heeft onder 
andere te maken met het feit dat het 
eigen voortbestaan vrijwel alle energie 
van de kerken vraagt. 
Van de bevlogen idealen die de 
oecumenische beweging in de tweede 
helft van de vorige eeuw zo inspireerde is 
vrij weinig meer over. De veel 
bescheidenere fora die ervoor in de 
plaats kwamen – onder andere de 

oecumene als platform om als kerken 
met elkaar in gesprek te zijn - zal onze 
gemeente van harte blijven steunen. 

  

 

7.2 Beleidsvoornemens 
Bij dit aspect gaat het om: 

A. het voortzetten van het gezamenlijk 

naar buiten treden van de kerken binnen 

het verband van de Raden van Kerken in 

Almelo en Hengelo. Ook in de Werkgroep 

Enschedese kerken sinds de Raad van 

Kerken in Enschede is opgeheven.  

B. het continueren van de samenwerking 

binnen het Diaconaal Platform. 

C. de samenwerking met de overheid te 

beperken tot de gemeente Hengelo. 

D. met betrekking tot DoRem de huidige 

activiteiten voort te zetten. 

E. continuering van de diensten met de 

Raphael gemeenschap. 

 

 

8. Facilitering 
8.1 Inleiding 
Nieuw beleid brengt vaak ook extra 

kosten met zich mee. Als de gemeente 

achter nieuwe beleidsinhouden staat, 

moeten er wegen gezocht worden om het  

praktisch uit te werken en het te 

financieren. 

 

 

8.2 Financieringsvoorstellen 
A. de financiering van nieuw diaconaal 

beleid kan gevonden worden in de extra 

gift van € 25, - per lid/vriend. 

B. het collecteren van een aantal 

zondagen achter elkaar voor een bepaald 

project moet vergezeld gaan van het 

steeds per keer uitleggen van het doel 

van de collecte om de giftmotivatie te 

stimuleren. 

C. de kosten voor de extra muzikale 

ondersteuning kan gevonden worden door 

tijdens die diensten te collecteren voor 

het dekken van deze extra kosten.  


