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Kerstlicht

Kerstmis

Weken, vaak al maanden van tevoren worden in veel fami
lies kerstplannen gesmeed. Het is tegenwoordig een heel
karwei om de agenda’s van alle betrokkenen op elkaar
afgestemd te krijgen en om een programma te bedenken
waarmee jong en ouder zich kunnen verheugen op een
mooie en fijne kerst. Onder de organisatorische laag liggen
heel andere kwesties die minstens zoveel invloed hebben
op hoe kerst er uit zal gaan zien. Als de familieverhoudingen
niet zo kerstbestendig zijn, als je familie- en vriendenkring
erg klein is (geworden), als er ziekte is, als er dierbaren
missen aan de kersttafel, dan heeft dat allemaal invloed op
jouw verwachting van Kerst.

Klokken haalden mij uit de slaap vandaan:
Kerstmis over den Haag om middernacht.
Hij, die ik dagelijks te wezen dacht,
trok uit mij weg en kwam alleen te staan.

De oorspronkelijke bedoeling van het kerstevangelie is om
iets nieuws in de wereld tot stand te brengen. Het Licht komt
in de wereld en wil in mensen een verandering teweeg
brengen: welbehagen, vrede op aarde. Dat is nogal wat.
Maar omdat het ieder jaar opnieuw kerst wordt, is de viering
ervan niet zo opzienbarend meer. Kerst is onderdeel gewor
den van ons leven, het hoort erbij. Er is een traditie ontstaan
zowel kerkelijk als voor veel mensen persoonlijk. De vraag
‘hoe vieren we kerst’ krijgt nog altijd heel verschillende
antwoorden, maar het vernieuwende van het kerstlicht krijgt
niet altijd even veel ruimte.

Ik keek tegen mijn eigen leven aan,
alsof een ander het had doorgebracht.
Een lege helderheid betrok de wacht
tussen mij en het opgeschoven raam.
De stad verstomde. Mijn verbeelding ging
over de torens heen naar Bethlehem.
2000 jaren her is daar een kind
zojuist geboren en de moeder windt
het in een doek. De ezel en de man
maken het nuchter mee. Een engel zingt.
Gerrit Achterberg (1905-1962)
In dit gedicht uit 1953 is de gedachte aan het kind van
Bethlehem een confrontatie met zichzelf die de geboorte
van toen verbindt met het nu: ‘zojuist’ .......

Het kan daarom verfrissend zijn om eens een heel andere
vraag te stellen, zodat de verandering die Kerst in zich
draagt, weer meer tot zijn recht kan komen. Bijvoorbeeld:
Hoe kan het Kerstlicht dit jaar meer ruimte krijgen dan vorig
jaar? Of: hoe voorkom je de opluchting op Derde Kerstdag
dat de Kerst weer voor een jaar voorbij is? Of: Hoe kan ook
ik, met alles wat er aan de kersttafel aan de oppervlakte of
in de ondergrond plaatsvindt, het kerstlicht ontvangen en
ervan uitdelen?
Moge het komende kerstlicht ons allen inspireren tot vrede
en welbehagen.
ds. Kirsten Slettenaar
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Kerkenraadspraat december 2018

Bij de diensten

Op 4 december kwamen we in een nieuwe samenstelling
bijeen. Wij hebben afscheid genomen van Like Wols tijdens
de najaarsvergadering en zijn haar veel dank verschuldigd
voor het vele denk- en schrijfwerk dat zij gedurende 1,5 jaar
voor onze gemeente verricht heeft. We begroeten vandaag
Simone van Donselaar als nieuw lid van de kerkenraad.
Naast de vaste agenda-onderdelen stond deze keer een
overleg met de programmacommissie centraal, waarbij
Bärbel Dorbeck aanschoof bij dit agendapunt.
In verband met het vertrek van Hiltje Wuite-Harmsma uit onze
gemeente, heeft de Programmacommissie de kerkenraad
voorgesteld de PR-commissie officieel op te heffen.
De Programmacie heeft Marcel Roelofs bereid gevonden
de PR-taak van Hiltje over te nemen. Hij zal de activiteiten
van onze gemeente via kranten, weekbladen etc. bekend
maken. Hierdoor kunnen we voorlopig afscheid nemen van
de PR-cie: Eef Huiskamp, Hiltje Wuite-Harmsma en voorzitter
Bärbel Dorbeck. Graag willen we alle drie de dames harte
lijk bedanken voor hun inzet voor de gemeente. Vooral de
afgelopen periode is veel werk verzet zowel gedurende ons
75-jarig gemeentejubileum als tijdens de vriendenwerfcam
pagne.
De jaarlijkse Algemene Vergadering van Beraad in maart
2019 staat geheel in het teken van de eigen visie van leden
en vrienden op de Remonstrantse Broederschap. Landelijk
is men nog bezig het thema vorm te geven; de voorlopige
werktitel is: 'Hoe willen wij als remonstranten gemeente zijn
en hoe willen wij ons maatschappelijk presenteren?'.
Als opstap naar de AV van Beraad willen we samen met de
Programmacie op zaterdag 26 januari 2019, om 10.30 uur
in onze kerk, het thema: 'de Twentse visie op ontwikkelingen
in de Remonstrantse Broederschap en binnen onze eigen
gemeente', aan de orde stellen. Zie de verdere uitnodiging
begin januari per mail c.q. brief.
Ook de landelijke viering van het 400-jarig jubileum van de
remonstranten kwam ter sprake, waarbij het de bedoeling
is dat we op 3 maart a.s. ‘s middags, uit alle windrichtingen
samenkomen in de Remonstrantse Kerk te Rotterdam.
Op een later tijdstip hoort u daar meer over.
Cobi Mulder.

Op 24 december vieren we uiteraard weer de kerstavond.
De meeste mensen vinden het niet prettig om midden in de
nacht thuis te komen en dan de volgende ochtend opnieuw
naar de kerk te gaan. Daarom is besloten dat de kerst
avonddiensten voortaan om half acht zullen beginnen.
Dit jaar is er opnieuw een projectkoor dat in de dienst zal
zingen. Vorig jaar was daar veel belangstelling voor en ook
dit jaar is er alweer een enthousiaste groep zangers. Drie
repetities zijn bedacht: 7, 14 en 23 december om 19.00 uur
in de kerk. Voorafgaand aan de dienst, vanaf 18.30 uur
zingen we in. Wanneer je wel graag mee wilt doen maar
niet alle repetities aanwezig kunt zijn, kun je dat aangeven
bij Emmelou: emmeloudd@hotmail.com. In principe kan
dat natuurlijk, al is wat zangervaring en makkelijk van blad
kunnen lezen een pré als je niet alle repetities kunt bijwonen.
Emmelou kan je ook per mail alle muziek toezenden zodat
je die zelf kunt uitprinten en voorbereiden.

Contactleden
Bij de contactleden is het een en ander veranderd:
* In Boekelo is de wijk van Johanna de Jong overgenomen
door Anneke Huising.
* In Almelo heeft Marijke Bazuin jarenlang haar wijk ver
zorgd. Omdat er nog maar 1 lid was in Almelo is de wijk
opgeheven.
* In Enschede is de wijk van Simone van Donselaar gehal
veerd. Gelukkig heeft Ineke Vervoort de taak van contact
lid op zich genomen en neemt de helft van wijk 19 over.
Wij zijn Johanna en Marijke erg dankbaar voor al het werk
dat zij hebben verricht in hun wijk.
Ook zijn wij blij dat Ineke en Anneke deze taak in Enschede
resp. Boekelo willen uitvoeren. Wij wensen hen veel succes.
Simone van Donselaar , Centraal contactlid.
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Kerstochtend is als altijd een feestelij
ke dienst waaraan ook de cantorij
onder de inspirerende leiding van
Shaya van den Berg haar medewer
king verleent. Krijgt u zin om mee te
zingen in het nieuwe jaar? De cantorij
is enthousiast bezig met allerlei nieuwe
plannen, en nieuwe zangers zijn daar
bij van harte welkom.
ds. Kirsten Slettenaar

Week van Gebed voor de Eenheid
De Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland heb
ben het thema en het beeldmerk van de Week van Gebed
voor de Eenheid 2018 (20 t/m 27 januari) bekend gemaakt.
De gebedsweek staat in het teken staan van
‘recht voor ogen‘.
De tekst van de week van Gebed is dit jaar gekozen door
de kerken van Indonesië. Het thema is verwerkt in diverse
lezingen en liederen. Tegenwoordig zijn er vele bedreigin
gen die mensen in gevaar brengen. De menselijke waar
digheid ontbreekt door een gebrek aan inlevingsvermo
gen. Armoede, geweld en onrechtvaardigheid bezorgen
de mensen veel verdriet.
De gezamenlijke oecumenische viering van de RaphaëlExodus Geloofsgemeenschap en de Remonstrantse
Gemeente Twente is op zondag 20 Januari 2019,
aanvang 10.30 uur, Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo.
Het thema in deze dienst zal zijn
‘Recht voor ogen; Gerechtigheid’.
We hopen U allen te mogen begroeten.
Namens de voorbereidingsgroep,
Toos Werner

Gemeente Twente

Collecterooster januari 2019
23, 24, 25, 30 december
06, 13, 20, 27 januari

St. Noodsfonds Hengelo
St. Noodsfonds Hengelo

Stichting Noodfonds Hengelo
Het Noodfonds Hengelo is ontstaan op initiatief van het
Diaconaal Platform Hengelo van de gezamenlijke Henge
lose geloofsgemeenschappen.
Het Noodfonds Hengelo is bedoeld als een gezamenlijk
vangnet voor mensen die in een kwetsbare situatie verkeren
en financieel (tijdelijk) tussen wal en schip dreigen te raken.
Het Noodfonds kan bijspringen als de bestaande sociale
regelingen en voorzieningen, op wat voor manier dan ook,
geen tijdige oplossing (kunnen) bieden.
De Hengelose geloofsgemeenschappen kennen diversiteit
in ledenomvang en financiële mogelijkheden. Daarom
wordt gevraagd om jaarlijks naar draagkracht bij te dra
gen.
Het Noodfonds heeft en houdt een duidelijke verbinding
met de geloofsgemeenschappen in Hengelo.

Eten en praten met…..over
geloofsbeleving
Tijdens deze bijeenkomsten staat onze eigen geloofsbele
ving centraal. Na een inleiding praten we daarover met
elkaar in kleine groepjes. Tijdens de pauzes is er een een
voudige maaltijd.
Bijeenkomst: 1 Godsbeelden.
Begeleiding:

Kirsten Slettenaar, Iris Kraak

Datum:

Woensdag 30 januari 2019

Tijd:

17.00-19.00

Plaats:

Remonstrantse kerk, Hengelo

Toegang:

€ 5.00 als bijdrage voor de maaltijd.

Opgave:

Uiterlijk maandag 28 januari 2019
bij Iris Kraak, mail: info@iriskraak.nl
Na een inleiding over godsbeelden
aan de hand van iconen, praten we in
kleine groepjes met elkaar over onze
eigen Godsbeelden. Vragen die aan
de orde kunnen komen: Wat is ons
eigen Godsbeeld, is dat beeld in de
loop van je leven veranderd? Haal je
kracht en troost uit je Godsbeeld en
hoe werkt dat dan? Hoe kan een icoon
daarin een rol spelen (of een ander
symbool)?

U kunt ook een bedrag overmaken op rekening
NL44 RABO 0330 9693 74 t.n.v. Stichting Noodfonds Hengelo

Collecteopbrengsten november
04 nov.

€ 167,15

Stichting Kleine Kracht Roemenië

Bijeenkomst 2: Hiernamaals

11 nov.

€ 96,16

Stichting Kleine Kracht Roemenië

Begeleiding:

Kirsten Slettenaar, Iris Kraak

18 nov.

€ 160,73

Stichting Humanitaire Hulp Syrië

Datum:

Woensdag 13 februari 2019

25 nov.

€ 123,15

Borsthuis, Stilteroute

Tijd:

17.00-19.00

Plaats:

Remonstrantse kerk, Hengelo

Toegang:

€ 5.00 als bijdrage voor de maaltijd.

Opgave:

Uiterlijk maandag 11 februari 2019
bij Iris Kraak, mail: info@iriskraak.nl

Voedselbank
Elke week staan de klanten weer in de rij voor de voedsel
bank! Ook zij willen graag met de feestdagen iets extra's
op tafel kunnen zetten!
Afgelopen maand was helaas de voedselkrat zeer 'karig'
gevuld! Als u boodschappen doet, neem dan ook iets mee
voor de voedselbank. Heel veel dank.
U kunt natuurlijk ook geld overmaken op de rekening van
de diaconie o.v.v. Voedselbank – fruit. (NL50 INGB 0003 6979
24 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Twente ).
Hartelijk dank.
Namens de Diaconie, Johanna de Jong en Anke Kampinga

Agenda
wo. 09 jan. Sluitingsdatum kopij
wo. 23 jan. Verspreiden Passant

11.00-11.30u

za. 26 jan. Twentse visie op de ontwikkelingen 10.30u
in de Remonstrantse Broeder
schap en eigen gemeente
wo. 30 jan. Eten en Praten met ... Godsbeelden 17.00-19.00u
Opgeven uiterlijk ma. 28 jan.2019:
info@iriskraak.nl

Bloemen uit de dienst
Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl
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Adressen
Predikant:
Ds. Kirsten Slettenaar
Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne
Tel: 074- 357 42 76; e-mail: xbirds@wxs.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,
vanaf 8.30 uur

Voorzitter: Vacant
Vice-Voorzitter:
Mw. J.J. van Gijssel-Boxem, ad interim
Tel.: 0548 - 61 76 54; e-mail: gijsbox@hetnet.nl

Secretaris:
Mw. J.N.J. Mulder

Diensten 10.30uur

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;

Datum

Predikant | Liturg

Koster | Bloemen

Mw. dr. I.L. Tan, Haarlem |

Hr. Lotgerink

Mw T. Lotgerink Bruinenberg–van der Weide

Mw. Schenck

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

December
23 dec.

e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:

4de Advent Mw. Korstanje
Organist: P. Kuiper

Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl

Collecte: St. Noodfonds Hengelo

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

24 dec.

Mw. ds. K. Slettenaar |

Hr. Suir

19.30 uur

Mw. Pouyet

Mw. Boonstra

Ledenadministratie:
Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en

Kerstavond Organist: P. Kuiper

andere persoonlijke gegevens:

Collecte: St. Noodfonds Hengelo

Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
25 dec.

Mw. ds. K. Slettenaar |

Mw. Knol

Kerst

Mw. Staring

Mw. Boonstra

Organist: D. Vallenduuk

Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: gijsbox@hetnet.nl

Diaconie:

Collecte: St. Noodfonds Hengelo
30 dec.

Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal

De heer J. Lotgerink Bruinenberg

Ds. J. Berkvens, Amsterdam |

Hr. Van Gijssel

Hr. Kramers

Mw. Hummelen

Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Organist: D. Vallenduuk
Collecte: St. Noodfonds Hengelo

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Januari 2019
06 jan.

13 jan.

Tel: 074–291 82 49
Ds. J.R. Dijkema, Borne |

Hr. Lotgerink

Mw. Douwes Dekker

Mw. Knol

Coördinatie Kosterij:

Organist: P. Kuiper

De heer J. Lotgerink Bruinenberg

Collecte: St. Noodfonds Hengelo

Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

Ds. Koornstra, Deventer |

Hr. Knol

Redactie:

Mw. Pouyet

Mw. De Jong

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong

Organist: D. Vallenduuk

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Collecte: St. Noodfonds Hengelo

Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

20 jan.

Mw. ds. K. Slettenaar |

Mw. Douwens

Week van

Mw. Korstanje

Mw. Huiskamp

Website: https://twente.remonstranten.nl
Inleveren kopij uiterlijk: 09 januari 2019

de Eenheid
Samen met

Organist: P. Kuiper

de Rafaël

Collecte: St. Noodfonds Hengelo

Exodus
Parochi
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