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Eenzaamheid

Agenda

Bij de laatste contactledenochtend kwam in de gespreks
ronde het thema eenzaamheid ter sprake. Het ging er over
dat je alleen kunt zijn maar niet eenzaam hoeft te zijn. Maar
vooral dat je eenzaam kunt zijn temidden van anderen.
Alleen zijn betekent dat er geen mensen bij je in de buurt
zijn. Maar wat is dan eenzaam? Op de website www.een
zaam.nl staat het kort en bondig: ‘Eenzaam is je niet ver
bonden voelen’. Dat kan betekenen dat je je niet thuis voelt
bij jezelf, en ook dat je verbinding met anderen mist.

Opening '400 jaar Geloven in Vrijheid'

Psychologe en ‘eenzaamheidsdeskundige’ Jeannette Rijks
onderzocht de woorden die mensen gebruiken om hun
eenzaamheid te beschrijven. Zij ontdekte dat veel mensen
eenzaamheid omschrijven als iets lichamelijks: ‘een koude
hand om je hart, een gat waar je hart hoort te zitten, een
leegte diep van binnen’. Een ander zegt: ‘ik voel me als het
ware afgesneden van het leven’, of ‘eenzaam doet zo’n
pijn’. Vooral het woord ‘leegte’ komt vaak voor als mensen
hun eenzaamheid beschrijven. Dit geeft duidelijk aan dat
het hier gaat over het gemis aan verbinding.
Er is al sprake van eenzaamheid in de oerverhalen van de
mensheid. Bijvoorbeeld bij Adam in het paradijs. Tussen al
die dieren die aan hem voorbij trekken, is er niemand aan
wie hij zich als mens verbinden kan. Een voorzichtige con
clusie zou dan ook kunnen zijn dat eenzaamheid voortkomt
uit een oerverlangen naar iemand die jou wil zien als wie jij
bent, iemand die jou verstaat en begrijpt. Laat dit nou
precies de eigenschap zijn die we God toedichten. Sterker
nog: dit is precies hoe veel mensen in de loop der eeuwen
God hebben ervaren. Of wat zij in andere mensen merkten
en wat hen zo trof dat ze het ervoeren als komend van God.
Ga maar, en Ik zal met je gaan… .
Kirsten Slettenaar

Datum :

3 maart

Tijd:

15.00 uur, welkom vanaf 14.15 uur

Plaats:

Remonstrantse kerk in Rotterdam

Opgave

zie twente.remonstranten.nl/400 jaar
Remonstranten

Algemene Vergadering van Beraad
Datum:

9 maart

Tijd:

10.00 - 16.15 uur

Plaats:

Geertekerk Utrecht, Geertekerkhof 23,
3511 XC Utrecht

Opgave

zie twente.remonstranten.nl/av-vanberaad

Leven, dood en hiernamaals in het Jodendom en in
het Christendom
Datum:

13 maart

Tijd:

14.00 - 16.00 uur

Spreker:

Alide Haarman

Opgave

info@iriskraak.nl

Toegang:

éénmalig, voor 3 bijeenkomsten, 13 en
27 maart en 10 april
leden/vrienden: € 5,-, niet-leden/-vrien
den: € 10,-

Opwekkingen, verschijningservaringen en
betekenissen
Datum:

27 maart

Tijd:

14.00 - 16.00 uur

Spreker:

Alide Haarman

Opgave:

info@iriskraak.nl

Toegang:

zie 13 maart

Opwekking van Lazarus vanuit de kunst gezien

Passant - maart 2019

Datum:

10 april

Tijd:

14.00 - 16.00 uur

Spreker:

Alide Haarman

Opgave:

info@iriskraak.nl

Toegang:

zie 13 maart

Gemeente Twente

Kerkenraadspraat februari 2019

Impressie

Dit keer werd er opnieuw in de kerkenraad gesproken over
het jubileum van de Remonstrantse Broederschap, ons 400
jarig bestaan. Inmiddels heeft iedereen een uitnodiging
ontvangen om de dienst van zondag 3 maart in
Rotterdam mee te maken. Bij voldoende deelname ver
trekt er na de dienst in Hengelo een bus naar Rotterdam.
Voor een lunchpakket wordt gezorgd . Opgeven kan bij Jen
van Gijssel en Cobi Mulder. Ook hangt er een intekenlijst in
de koffieruimte.

Zaterdag 26 januari 2019. Bijeenkomst van leden,
vrienden en belangstellenden
Een gedachtewisseling met als werktitel: Hoe willen wij
als remonstranten gemeente zijn en hoe willen wij ons
maatschappelijk presenteren?

Ook voor onze gemeente is er voor dit 400 jarig bestaan
een feestdag gepland. We willen dat laten samengaan met
onze startzondag in september. Op dit moment hebben we
daar zondag 8 september voor gepland. We gaan dan aan
de slag met één van de V's die dit jaar aandacht krijgen.
Wij gaan praten over vriendschap.
Zaterdag 9 maart wordt de jaarlijkse Algemene Vergade
ring van Beraad in de Geertekerk in Utrecht gehouden (zie
pag. 6). Voor deze vergadering heeft onze gemeente een
opstapje gemaakt over de profilering en opleiding van een
Remonstrantse predikant. Dat was op zaterdag 26 januari.
Hiernaast staat hierover een korte impressie.
Maandag 11 februari kwam een afvaardiging van de
COZA met onze kerkenraad kennismaken.
We hebben o.a. gesproken over:
• bestuurlijk kader.
• onze verantwoordelijkheden binnen onze gemeente.

Deze uitnodiging was gestuurd naar de leden , vrienden en
belangstellenden van de gemeente Twente . Het onder
werp is een opstap naar de AV van beraad op zaterdag 9
maart. De gemeenteleden kunnen hun visie dan samen
met andere remonstrantse gemeenten delen.
Er waren 30 personen aanwezig.
We hebben ons verdeeld in 4 groepen.
Er waren 3 vragen n.a.v. de opleiding voor theologen voor
de nabije toekomst van de komende 10 jaar.
1)

Hoe willen wij uiting geven aan ons gemeente-zijn?

2)

Welke rol verwachten wij van de Remonstrantse
theologen?

3)

Wat bekent
Seminarium?

voor

de

opleiding

van

ons

Hier volgt vanuit de 4 groepen een kleine weergave met
trefwoorden.
*

De viering van de zondag is erg belangrijk. De liturgie
( BIJBEL!! )en de rituelen zijn daarin een belangrijk on
derdeel. Verbinden, samen zijn, beleving, aanraking,
saamhorigheid. Dit zijn de woorden die regelmatig
terug komen. Bijbelboeken die' vertaald' worden naar
de actualiteit is ook belangrijk.
De tekst van de Remonstrantse Broederschap dat een
geloofsgemeenschap is die geworteld is in het evan
gelie van Jezus Christus wordt als essentieel ervaren.

*

Wij verwachten van de rol van de dominee dat deze
een predikant kan zijn in de gemeente: het geven van
goede pastorale zorg; in staat is de verbinding door te
geven; mensenkennis heeft en bijbelverhalen actueel
kan maken.

*

Wij kunnen aanwezig zijn in onze omgeving door:
A) Website
B) Gespreksgroepen
C) Meer uitwisselingen wat ons geloof inhoudt.
(met ander Remonstrantse groepen in Twente en
met andere geloofsrichtingen.)
D) Zoeken naar andere werkvormen.

*

De klassiek geschoolde theoloog is voor ons wenselijk.
Naast de wetenschappelijke kant moet er ook vorm
gegeven worden aan de pastorale zorg. Het oude
testament verdient ook aandacht.
We willen een open, warme gemeente zijn.

Ondertussen maken we ons ook op voor de ALV in onze
eigen gemeente, de voorbereidingen daartoe zijn in volle
gang zoals voorbereiden algemeen en financieel jaarver
slag. Zoals eerder gemeld wordt onze ALV gehouden op
dinsdagavond 30 april 19.30 uur.
Simone van Donselaar

dat

Als je Passant krijgt
Voor iedereen die Passant krijgt, neem Passant a.u.b.
NIET mee vanuit de kerk.
Passanten die in de hal en in de ontmoetingsruimte
liggen zijn voor onze gasten!
De kerkenraad
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Simone van Dunselaar

Gemeente Twente

In memoriam Wim Kramers
(1936-2018)
Op 5 januari namen we in een volle kerk afscheid van Wim
Kramers, overleden op 30 december jl. We hadden gezien
dat hij ziek werd: het optreden als liturg kostte hem steeds
meer moeite. Hij probeerde zijn werk voor de gemeente zo
lang mogelijk vol te houden. Voor de gemeente, dat was
voor hem vooral voor de mensen in de gemeente. Want
Wim was een mensen-mens. Dat bleek tijdens de dienst ook
uit de verhalen van o.a. zijn broer en beide kinderen. Zijn
weg door het leven werd aanvankelijk bepaald door de
RK-kerk. Na een studie filosofie en theologie en enkele jaren
als kapelaan in Tiel te hebben gewerkt, verlaat hij de katho
lieke kerk en gaat politicologie in Amsterdam studeren. Hij
vindt een baan in Enschede, in werk voor en tussen de
mensen. Aanvankelijk werkt hij als coördinator binnen het
groeps- en opbouwwerk van de Stichting Buitenlandse
Werknemers Twente. Daarna als beleidsmedewerker en na
de pensionnering van Mary Michon, als directeur van de
Volksuniversiteit Enschede (VUE). Die tien jaar daar zijn
tropenjaren, een tijd waarin de VUE zich ontwikkelt van in
stituut dat op meer patriarchale wijze cultuur biedt aan
mensen, tot een instelling tussen mensen: via vormingswerk,
hulp bij opvoedingsvragen, een rechtswinkel en nog veel
meer. Wim heeft daar zelf uitvoerig verslag van gedaan in
het boek “De VUE hoort bij de stad” (1995). Ook daarin tref
je de scherpe observaties aan en onderkoelde humor die
we ook in onze gemeente van hem leerden kennen.
Acht jaar geleden kwam hij in contact met onze gemeente,
waar hij al gauw vriend werd en zijn weg vond in diaconie
en cantorij. Hij treedt in december toe als diaconie-lid. Daar
maakt Wim zich sterk voor minderheden binnen onze sa
menleving zowel dichtbij als veraf. Zijn inspanningen voor
de Tent of Nations zijn daar een voorbeeld van. Het is een
ecologisch project in Bethlehem, met als motto ‘We refuse
to be enemies’. De dorem gemeenten dragen daaraan bij.
Voor zijn afscheid staat op de rouwkaart het verzoek om in
plaats van bloemen juist aan dat project te doneren*. Ty
pisch Wim: vooral aan anderen denken. Zo krijgen verschil
lende diaconieprojecten mede door hem vorm. De diaco
nie herinnert hem als een penningmeester die behalve in
houdelijk ook heel praktisch naar projecten keek en beide
aspecten goed kon verbinden. Maar vooral denken de
diaconieleden aan de manier waarop hij de vergaderingen
kon openen en daarmee iedereen aan het denken wist te
zetten over waarom het werkelijk ging: “God willen vereren
en dienen”, juist in die diaconale taken.
In juni 2015 komt Wim als vertegenwoordiger van de diaco
nie de kerkenraad versterken. Tijdens de maandelijkse
vergadering had Wim veelal een inspirerende bijdrage. Hij
was vaak bereid onze gemeente naar buiten te vertegen
woordigen.

Passant - maart 2019

In februari 2017 stelt Wim zich beschikbaar om het 75-jarig
jubileum van onze gemeente vorm te geven. Als voorzitter
van de jubileum-commissie gaat hij samen met zes ande
ren, voortvarend aan de slag om op 17 september 2017
onze gemeente een feestelijke dag te bezorgen. Op die
dag liet hij het gemeentebelang kennelijk prevaleren boven
het hanteren van grenzen met betrekking tot zijn eigen
gezondheid. Nog diezelfde dag wordt Wim in het ziekenhuis
opgenomen, waar blijkt dat hij teveel van zijn krachten
gevergd heeft. In april 2018 verlaat Wim de diaconie en de
kerkenraad in verband met zijn sterk afnemende gezond
heid. Zowel binnen de kerkenraad als de diaconie missen
wij zijn wijze inbreng.
We “vierden zijn leven”, in informele sfeer, in zijn en onze
kerk, na afloop van de dienst. En voelden samen met Henny,
Janneke en Jakob, verdere familie en bekenden dit verlies.
Onze gemeente zal een warme herinnering aan hem blijven
bewaren.
Nico van der Veen.
* Voor wie het miste: u kunt een gift overmaken op NL75
TRIO 0391 0822 21 t.n.v. Stichting Tent of Nations Nederland

Wim Kramers,
foto uit Kwadrant 2016

Overdenkingen
Regelmatig wordt me de vraag gesteld na afloop van een
kerkdienst, of ik de tekst van de overdenking op papier heb.
De kopieën voor slechterhorenden zijn dan vaak al op.
Wellicht is het daarom goed om te weten dat mijn overwe
ging vlak voor de kerkdienst begint, op de website wordt
geplaatst. Na afloop van een dienst is de overdenking daar
na te lezen en via kerkradio ook na te luisteren.
Een andere mogelijkheid die hierbij ontstaat, is dat u tijdens
het luisteren naar de kerkradio via de website ook de
overweging mee kunt lezen.
De overdenkingen staan op de website www.twente.remon
stranten.nl onder de knop ‘Kerkdiensten’. U vindt daar bij
elke kerkdienst ook de bijbehorende orde van dienst (de
liturgie).
Kirsten Slettenaar
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Leven, dood en hiernamaals

Kunstmatige intelligentie (AI)
Spreker

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten gaat het in zijn alge
meenheid over de volgende vragen:
Hoe gaan religies als het Jodendom en het Christendom
om met het sterven en met de dood?
Welke beelden bieden zij met betrekking tot het leven na
de dood?
Er is ook ruimte voor meer persoonlijke vragen zoals bijvoor
beeld: Wat zeggen deze beelden ons? Hoe gaan wij er in
deze tijd mee om?
Bijeenkomst 1:
Leven, dood en hiernamaals in het Jodendom en
in het Christendom
Leven na de dood vanuit historisch perspectief
Begeleiding: Alide Haarman
Datum

: woensdag 13 maart

Tijd

: 14.00 - 16.00 uur

Plaats

: Remonstrantse kerk, Hengelo

Toegang

: Leden eenmalig €5,- (drie bijeenkomsten) en
niet-leden eenmalig €10,-

Opgave

: verplicht bij Iris (info@iriskraak.nl)

Bijeenkomst 2:
Opwekkingen, verschijnservaringen en betekenissen
Onder meer het lijden, het sterven en de opstanding van
Jezus
Begeleiding: Alide Haarman
Datum

: woensdag 27 maart

Tijd

: 14.00 - 16.00 uur

Plaats

: Remonstrantse kerk, Hengelo

Toegang

: Leden eenmalig €5,- (drie bijeenkomsten) en
niet-leden eenmalig €10,-

Opgave

: verplicht bij Iris (info@iriskraak.nl)

: Tijmen Elferink

Organisatie: Bärbel Dorbeck – Jung en Iris Kraak
Datum

: zaterdag 30 maart 2019

Tijd

: 10.30 – 12.00 uur

Plaats

: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo

Toegang

: Leden/vrienden €5,- en
niet-leden/vrienden €10,-

Opgave

: Graag bij Iris Kraak (info@iriskraak.nl)

De mensheid staat aan de vooravond van een nieuwe re
volutie. Kunstmatige intelligentie zal een steeds grotere rol
gaan spelen in ons leven. Slimme algoritmes detecteren
kanker, verslaan werelds beste Go spelers en beïnvloeden
via sociale media het wereldbeeld van miljoenen mensen.
Geeft deze revolutie reden tot zorg of zal deze nieuwe
technologie de mensheid naar een glansrijke toekomst
leiden?
Experts voorspelden in de jaren zestig al dat twintig jaar later
machines alles zouden kunnen waartoe mensen in staat
zijn. Die voorspellingen kwamen niet uit. Ontwikkelingen
zoals het internet, snellere computers en big data hebben
echter voor grote doorbraken in onderzoek naar kunstma
tige intelligentie gezorgd. Experts voorspellen wederom dat
AI de mens gaat evenaren, gaat het deze keer anders zijn?
Kan een machine zelfbewust zijn of emoties voelen? Zijn
mensen vervangbaar en hoe moet onze samenleving hier
mee omgaan?
Tijdens deze lezing over AI zal Tijmen Elferink (Master student
Artificial Intelligence uit Utrecht) toelichting geven over de
huidige stand van zaken. Hierbij zal het accent komen te
liggen bij toepassingen van de Kunstmatige Intelligentie
in de zorg. Samen met het publiek zal hij genoemde vragen
over positieve en negatieve maatschappelijke effecten
onderzoeken.

Bijeenkomst 3:
De opwekking van Lazarus vanuit de kunst gezien.
Er is een uitleg over en er zijn beelden van, de opwekking
van Lazarus (Johannes 11:44)
Begeleiding: Alide Haarman
Datum

: woensdag 10 april 2019

Tijd

: 14.00 – 16.00 uur

Plaats

: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo

Toegang

: Zie bijeenkomst 1

Opgave

: verplicht bij Iris (info@iriskraak.nl)
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Robot helpt bij revalidatie

Gemeente Twente

Greet van Ter Tholen, 100 jaar!
Op 18 januari 2019 vierde Greet haar 100ste verjaardag!
Het was een feestelijke samenkomst met veel vrienden en
familie in een zaal van hotel Het Hagen in Haaksbergen!
Het was fantastisch om samen rondom deze 100-jarige te
zijn. Ze was het stralend middelpunt dat helder en opgewekt
aanwezig was, genietend van de aandacht. Een power
point presentatie gaf een overzicht over haar veel bewogen
leven.

Expositie foto's
Iets schrijven over mijn foto's in het 'zaaltje'.
Eigenlijk kwamen de foto's die ik nam naar mij toe.
Als voorbeeld de tulpen-foto's die er nu hangen.
Ik reisde indertijd met een klein circus mee.
We stonden in Maastricht en ik moest naar Amsterdam.
Ik was moe door het trekken, echt moe, toen ik opeens langs
een veld rode tulpen reed. De kleur verraste me intens.
Ik zette de auto aan de kant en was lang in het tulpenveld
aan het fotograferen.
Het hele jaar bleef ik in de ban van tulpen.
In de winter in Frankrijk zag ik in een supermarkt een bosje
gemengde tulpen.
We stonden op een fabrieks terrein.
In mijn kleine caravan heb ik die tulpen ook eindeloos ge
fotograveerd. Alles in die tijd kwam naar mij toe.
We hadden geen geld, maar wel veel geluk.
In de ontmoetingsruimte staat een kaartenmolen met foto
kaarten.
Ze kosten 2,50 per stuk, waarvan 1,50 voor vluchtelingen is.
Mies de Monchy

Uitnodiging voor projectkoor
'Als de graankorrel sterft'.
De cantorij gaat tijdens de diensten van de Stille Week en
op 1e Paasdag delen van de cantate “als de graankorrel
sterft”, uitvoeren. Het is een prachtige cantate die de bele
ving van de Stille Week en Pasen goed uitdrukt. Om een
mooi resultaat te verkrijgen is versterking van de cantorij
nodig.
Met name voor de dienst van Goede Vrijdag (aanvang
19.30) zouden wij er graag zangers bij verwelkomen.
Maar men kan ook met de andere diensten in deze tijd
meezingen. Deze diensten zijn op Witte Donderdag (aan
vang 19.30), Stille Zaterdag (aanvang 19.30) en 1e Paas
dag (aanvang 10.30).
Alle zangers zijn van harte welkom, maar voor mannen
wordt een rode loper uitgelegd.
Voor het projectkoor zijn de volgende repetitie tijden ge
pland:
Zaterdag 23 maart van 10.00 tot 12.00
Zaterdag 6 april van 10.00 tot 12.00
Zaterdag 13 april van 10.00 tot 12.00
Dus zangliefhebbers, zing mee met dit prachtige oratorium.
In verband met de beschikbare muziek opgeven bij info@i
riskraak.nl.
Namens de cantorij: Shaya, Boudewine en Iris

Kerstspel?
In Passant van afgelopen januari stond in de kerkenraad
praat informatie over een eventueel te spelen kerstspel voor
en door volwassenen en jeugd.
Ondertussen is er links en rechts wat informatie uitgewisseld
en tot nu toen zijn de meningen zeer verdeeld. Van enthou
siasme tot “dat is een heel grote klus”
Voordat we deze actie gaan stoppen of door laten gaan
wil ik graag een oproep doen aan iedereen die het spelen
van een kerstspel zien zitten.
Dat kan zijn van een rol op zich nemen tot aan kleding of
decor werken.
Wie dat wil kan zich bij mij melden. Graag voor 1 april.
Simone van Donselaar
053 4320736
sdonsbuijs@kpnmail.nl

Passant - maart 2019
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Collecterooster maart 2019
3, 10, 24 en 31 maart

Stichting Eritrea Hagez

17 maart

Christian Peacemakers Team
(CPT)

Algemene Vergadering van
Beraad, 9 maart, Utrecht

Stichting Eritrea Hagez
De Stichting Eritrea Hagez betekent in goed Nederlands
Eritrea Hulp. Wij zorgen voor geld en middelen om in Eritrea
klinieken en een weeshuis te ondersteunen.
Ook andere activiteiten voor de meest kwetsbare mensen
kunnen op onze hulp rekenen. We houden het eenvoudig
en helder. We nemen het geld mee als we naar Eritrea gaan.
Het begin van ons werk was In 2008, we maakten kennis
met een groep zusters die samen een kliniek bestieren in
een arme wijk in de stad Keren. Later maakten we kennis
met het weeshuis. Met de zusters overleggen we wat ze het
hardst nodig hebben. Dat kopen we in het land zelf. We
geven geen geld. Niets blijft aan de strijkstok hangen, we
hebben namelijk geen strijkstok. Alle overheadkosten beta
len de bestuursleden uit hun eigen portemonnee. Al het
geld dat op de rekening staat, gaat voor 100% naar de
kliniek en het weeshuis.
Rekeningnummer: IBAN NL05INGB0005021620 t.n.v. Stich
ting Eritrea Hagez
De Stichting Eritrea Hagez is een initiatief van Jonne Misset
en Albert Laterveer.
Klik voor meer informatie op de site :
https://sites.google.com/site/eritreahageznl/home
Stichting Eritrea Hagez
Junoplantsoen 73, 2024 RM Haarlem
Tel: 023-5274950; e-mail: eritreahagez@gmail.com
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 52059642

Graag nodig ik u, namens de Commissie tot de Zaken en
het voorbereidingscomité van het Convent van Predikanten
en het College van Curatoren, uit voor de Algemene Ver
gadering van Beraad op 9 maart 2019 in de Geertekerk
in Utrecht. Adres: Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht.
10.00 uur: Ontvangst en koffie/thee; 16.15 uur Liturgische
afsluiting.
In de afgelopen 400 jaar hebben wij, Remonstranten, als
eigenwijze zusje binnen de protestantse kerk, een wezenlij
ke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de theologie
en het bevorderen van inclusief denken in de kerk vanuit
onze aloude kernwaarden van vrijheid en verdraagzaam
heid. We hebben onze relevantie meer dan bewezen. Naar
de toekomst toe willen wij dit ook blijven doen.
Maar hoe doen we dat in een veranderende samenleving
waarin geloof en religie hun vanzelfsprekendheid hebben
verloren? Is onze relevantie juist in deze tijd misschien nog
wel niet groter geworden? Deze en andere vragen houden
ons allemaal heel erg bezig. We tasten een nieuw pad af,
zoekende naar de juiste weg voorwaarts met medenemen
van het goede. Doen we het goed, waar kunnen we verbe
teren of het zelfs anders doen? We nodigen u uit om over
deze en andere vragen vanuit het perspectief van de ver
anderde wereld om ons heen op 9 maart a.s. met elkaar in
gesprek te gaan, constructief en open.
Met elkaar, gemeenten, predikanten, curatorium, de lan
delijke organisatie en CoZa, zijn we de ruggengraat van de
Remonstranten. Daarom hopen wij van harte op uw komst
en bijdrage aan het gesprek te mogen rekenen.

Collecteopbrengsten januari 2019
06 jan. € 97,02

St. Noodfonds Hengelo

13 jan. € 93,05

St. Noodfonds Hengelo

20 jan. € 183,46

St. Noodfonds Hengelo
(met de Rafaël Exodus Parochie)

27 jan. € 92,15

St. Noodfonds Hengelo
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Het programma van deze Algemene Vergadering vindt u
via een link op onze website twente.remonstranten.nl. Op
de landelijke website kunt u zich dan aanmelden.
Hartelijke groet,
Teddy van der Burg, voorzitter Commissie tot de Zaken

Gemeente Twente

Romaanse Bogen

Tijdsschema Vierhonderd jaar
geloven in vrijheid
Eind februari 2019 verschijnt een nieuwe glossy over het
verleden, maar vooral over het heden van de Remonstran
ten. Onze kernwaarden komen in geuren en kleuren voorbij.
De glossy zal worden verstuurd aan alle remonstranten.
Op 3 maart 2019 vanaf 15.00 uur organiseren we een
gezamenlijke, landelijke kerkdienst in Rotterdam. U bent
allen uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De Rotter
damse cantorij voert daar een speciaal voor deze gelegen
heid geschreven cantate uit, op een tekst van Sytze de Vries.
Maart/april 2019: Acteur en remonstrant Marijke Broekhuij
sen maakte een vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’
Ze trekt een lijn van rekkelijk denken in de zeventiende
eeuw – Arminius! – naar hedendaagse voorbeelden van
rekkelijkheid. In deze maanden speelt zij de voorstelling in
20 remonstrantse gemeenten door het land.

Binnen in de geweldige romaanse kerk verdrongen de
toeristen zich
in het halfdonker.
Gewelf na gapend gewelf en geen overzicht.
Een paar kaarsvlammen flakkerden.
Een gezichtloze engel omhelsde mij
en fluisterde door heel mijn lichaam:
´Schaam niet een mens te zijn, wees trots!
Binnen in je opent zich in oneindigheid gewelf na gewelf.
Nooit zul je klaar zijn en zo moet het zijn.´
Ik was blind van tranen
en werd de zonziedende piazza opgejaagd
samen met Mr. en Mrs. Jones, Meneer Tanaka en Signora
Sabatini
en binnen in hen allen opende zich in oneindigheid gewelf
na gewelf.
TomasTranströmer (1931-2015)
Uit: Voor levenden en doden, 1989, vert. J. Bernlef
Dit gedicht is te vinden in ‘Spelen met grenzen’ – over
contrastervaringen, onder redactie van Sigrid Coenradie &
Koen Hotzapffel

8 mei 2019: Verschijning van ‘vijf artikelen van de
remonstranten’, waarin in kort bestek de vijf V’s van de
Remonstranten worden neergezet: Vrijheid, Verdraag
zaamheid, Vriendschap, Vertrouwen, Verantwoordelijk
heid.
Mei – september 2019: Vijf bijeenkomsten in remonstrant
se gemeenten in het land waarin steeds een van de vijf V’s
nader wordt uitgediept.
31 augustus 2019: Opening van een mini-tentoonstelling
in het Rijksmuseum met portretten van Uytenbogaert.
14 september 2019: Slotbijeenkomst van ons jubileum
jaar in de Rode Hoed in Amsterdam, een voormalige re
monstrantse kerk. We zijn druk bezig om een interessante
spreker vast te leggen aan het eind van de middag.
Daarna gaan we lekker eten samen en sluiten we de bij
eenkomst in de avond af met een vrolijk cultureel program
ma.
28 september 2019: Symposium in het auditorium van het
Rijksmuseum over de portretten van Uytenbogaert, sluiting
van de mini-tentoonstelling.
September 2019: Publicatie van een boek van de hand
van Peter Nissen over de geloofsbeleving van de Remon
stranten.

Passant - maart 2019

N.H Kerk Diepenveen: Gewelf naar het oosten

Agenda
03 mrt.

Kerkdienst in Rotterdam

09 mrt.

Algemene Vergadering van Be
raad Utrecht

13 mrt.

Sluitingsdatum kopij

13 mrt.

Leven, dood en hiernamaals (1) 14.00 u.

20 mrt.

Jongste Vrouwenkring
Mw. Eef Huiskamp, 'Aandacht'

14.00 u.

23 mrt.

Repetitie Projectkoor (pag. 6)

10.00 u.

27 mrt.

Verspreiden Passant

27 mrt.

Leven, dood en hiernamaals (2) 14.00 u.

30 mrt.

Lezing Kunstmatige Intelligentie

01 apr.

Sluitingsdatum opgave Kerstspel

10.30 u.

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 |

Koster | Bloemen |

Liturg

Koffie

e-mail: cobimulder3@gmail.com

Penningmeester:
Maart
03 maart

Mw T. Lotgerink Bruinenberg–van der Weide
Mw. ds. K. Slettenaar |

Hr. Lotgerink |

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Mw. N. Korstanje

Mw. Vervoort

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

Organist: P. Kuiper

Mw. Huiskamp

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

Collecte: Stichting Eritrea Hagez

Mw. Van Hasselt

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Mw. ds. K. Slettenaar |

Hr. Knol |

Ledenadministratie:

1ste zondag Mw. T. Staring

Mw. Touw

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en

40-dagentijd Organist: P. Kuiper

Mw. Knol

10 maart

andere persoonlijke gegevens:
Mw. J.J. van Gijssel-Boxem

Collecte: Stichting Eritrea Hagez

Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
17 maart

Mw. ds. S. Coenradi, Eindhoven

Mw. Stam |

RemDo

Organist: D. Vallenduuk

Mw. Bonebakker

2de zondag Collecte: Christian Peace Makers

koffie: DO

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

Diaconie:
De heer J. Lotgerink Bruinenberg

40-dagentijd

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

Ds. J. van Belle, Gersloot (Fr) |

Hr. Huiskamp

3de zondag Mw. C. Pouyet

Mw. Schenck

40-dagentijd Organist: D. Vallenduuk

Mw. Huiskamp

31 maart

Collecte: Stichting Eritrea Hagez

Mw. Bazuin

Mw. ds. K. Slettenaar |

Hr. Van Gijssel |

4de zondag Mw. A. Douwes Dekker

Mw. Du Rieu

40-dagentijd Organist: P. Kuiper

Mw. Van Gijssel

Collecte: Stichting Eritrea Hagez

Ds. L. Lijzen, Groningen |

Mw. Boonstra |

5de zondag Mw. N. Korstanje

Mw. Knol

40-dagentijd Organist: P. Kuiper

Mw. Koedam

14 april

Collecte: Stichting Eritrea Hagez

Mw. Van Hasselt

Ds. J.F. Goud, Den Haag |

Hr. Lotgerink |

Palmzondag Mw. T. Staring
Organist: D. Vallenduuk
Collecte: Stichting Eritrea Hagez
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t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 074–291 82 49

Coördinatie Kosterij:
De heer J. Lotgerink Bruinenberg
Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com

April
07 april

Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

Mw. De Jong
Mw. Lotgerink

Redactie:
Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

Website: https://twente.remonstranten.nl
Inleveren kopij uiterlijk: 13 maart
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Roos Boonstra

Foto achterpagina

Richard Bremer

Gemeente Twente

