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Paastijd

Steeds

De tijd vanaf de paasnacht tot aan Pinksteren noemen we
de paastijd. 50 dagen lang is het van oudsher als het ware
Pasen, is het een feesttijd waarin wordt gevierd dat het licht
sterker is dan zelfs de dood. Uiteraard is dit symbolisch, want
voor niemand kan het altijd feest zijn in het leven. Het kan
zelfs de vraag zijn of het al Pasen geworden is.
‘Heer blijf bij ons, want het wordt avond en de dag loopt
ten einde,’ staat in Lucas 24. Met deze woorden proberen
de twee mannen die onderweg zijn van Jeruzalem naar
Emmaüs Jezus tegen te houden om verder te gaan.
Woorden die blijven hangen, want je voelt dat het om veel
meer gaat dan de dagelijkse overgang van dag naar
nacht. Ze inspireerden Maarten Luther tot één van de
mooiste avondgebeden:
‘Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk,
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.’
De Emmaüsgangers leven na Pasen. Ze voelen zich diep
ontgoocheld na alle gebeurtenissen waardoor Jezus uitein
delijk is gestorven. Voor hen geen paasfeest, ze gaan in
wanhoop en twijfel terug naar huis.
Waarom gaat het licht van Pasen niet voor iedereen tegelijk
op? Vermoedelijk omdat onze levensweg lang niet altijd
samenvalt. Een pelgrim zei eens: ‘Haal mijn weg niet weg
onder mijn voeten. Ook niet wanneer mijn weg volgens jouw
weg een omweg is.’
De weg van deze twee gaat van Jeruzalem over Emmaüs
terug naar Jeruzalem. Dat mag je een omweg noemen!
Toch ontmoeten ze de Opgestane op hun pad. Bestaat er
wel zoiets als een omweg in ons leven? Je kunt nooit van te
voren weten waar je God tegenkomt.
(met dank aan José Verheule)

Steeds achter de weer hoopvol opgelaten
vliegers aan lopend van mijn eigen woorden,
heeft mij ook dat niet duidelijk gemaakt
wat of ik hier al meer dan vijftig jaar

Kirsten Slettenaar
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nu eigenlijk te zoeken heb of waar
het om begonnen is, zo er ooit iets
mocht wezen als een berekend meesterplan
(en dat is meer dan ik geloven kan),
maar onvoorstelbaar naamloze, jij die
bekleed werd en omkleed met zoveel namen
waar niemand meer van weet of weten wil,
laat soms me even merken dat je er bent,
niet in een blinkend inzicht, bliksemflits,
maar als een lichtheid in mij ademend.
Hans Andreus (1926-1977)
uit: Laatste Gedichten
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Kerkenraadspraat april 2019
Als kerkenraad hebben wij een drukke periode achter de
rug, onder meer vanwege twee belangrijke landelijke bij
eenkomsten. Op 9 maart was de landelijke beraadsdag
in Utrecht. Verschillende leden/vrienden van onze ge
meente waren er aanwezig. De reacties waren wisselend:
enerzijds was deze bijeenkomst wel informatief en inspire
rend, anderzijds (o.a.de groepsdiscussies en de samenvat
tingen) ook rommelig. De vraag bleef: wat wordt er met
deze uitkomsten gedaan?
Op 6 april bezochten mevr C. Mulder en mevr. J. van Gijsel
het Centraal Overleg van Voorzitters. Hier was de toe
komstvisie van onze Broederschap hét belangrijkste discus
siepunt. Wanneer u dit leest, hebben wij gelegenheid
gehad om één en ander tijdens de Algemene Levenverga
dering(ALV) van 30 april toe te lichten.
Tijdens de kerkenraadsvergadering bespraken we de
voorbereiding voor deze ALV op 30 april.
De activiteiten van de diverse commissies en werkgroepen
kwamen aan de orde. Het werk verloopt in het algemeen
volgens plan, al wordt ook hier aangegeven dat aanvulling
van de gelederen meer dan welkom zou zijn!
Ik noem enkel punten.
*Het blijkt dat de cantorij meer dan tevreden is met haar
nieuwe cantor, mevr. S. van den Berg. In de Stille Week
zongen zij het paasoratorium 'Als de graankorrel sterft..'.
*Er wordt gewerkt aan een feestprogramma ter gelegen
heid van ons jubileum. Meer informatie volgt zo spoedig
mogelijk en wordt natuurlijk ook naar buiten gericht!
*De liturgiecommissie is gevraagd naar een standpunt
over het gebruik van de kanselbijbel. Wij verwachten
spoedig een antwoord.
*Het beheer van de Boekentafel is overgenomen door
mevr. E. ter Brugge. Fijn dat hiermee is voorzien in een
waardevolle functie.
*Op 9 april was het halfjaarlijkse overleg tussen kerkenra
den van Do- en Rem-gemeenten. Er kwamen hoofdzakelijk
praktische punten ter tafel. Er zijn enkele mutaties in de
bezetting van de verschillende DO-gremia. Meer hierover
vindt u in het blad Draagvlak van de Do-gemeente (zie
leesrek ontmoetingsruimte).
*Het seminarie heeft ons verzocht om ruimte te bieden voor
stage-plekken. In principe akkoord, mits overleg over
voorwaarden, tijds-investering enz.
Een terugblik op de verschillende activiteiten in de afgelo
pen periode levert een positief beeld op. Ook dit keer weer
een interessant en gevarieerd aanbod, dat door de aan
wezigen werd gewaardeerd.
Bij de kerkdiensten sprong die van 31 maart j.l. er uit,
vanwege de bijdrage van de cantorij 'Pastorale' uit Gorin
chem. Wij konden genieten van hun muzikale ondersteu
ning. Na de dienst was er voor de cantorij een gezellig sa
menzijn en een lekkere lunch in de expositieruimte. Veel
dank gaat ook uit naar de verzorgers van deze lunch.
De digitale notulen kan men, na goedkeuring, per mail
opvragen bij het secretariaat. Liesbeth Fockema Andreae
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Wat is onze opdracht voor de ko
mende 400 jaar?
Vieren en herdenken doen we met plezier in dit jubileum
jaar. We willen daarnaast ook iets aanbieden dat te denken
geeft. Wat zien remonstranten eigenlijk als hun opdracht
voor de komende 400 jaar? Geïnspireerd door de kritische
geest van Arminius schreven we een pamflet, een manifest
dat vragen stelt en uitnodigt tot debat. Dat pamflet hebben
we de vijf artikelen van de remonstranten genoemd. Die vijf
V’s zijn vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid,
vrede en vriendschap.
In het Catharijneconvent, (Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH
Utrecht) ontvangt René de Reuver op 8 mei het eerste
exemplaar van dit pamflet. De heer De Reuver, de scriba
van de Protestantse Kerken in Nederland, zal hierop reage
ren, waar we nieuwsgierig naar uitkijken.
Programma:
17.00 - 17.30: Inloop in museumcafé met koffie en thee
17.30 - 18.15: Presentaties, als het mogelijk is in het café
18.15 - 19.30: Bezoek museum met experts op zaal en
borrel in café.
Teddy van der Burg
Voorzitter Remonstranten

Catharijneconvent Utrecht

Hoe de kerkdienst beluisteren via
internet?
Tik in de bovenste 'opdrachtregel' of in de 'google-regel':
https://www.kerkomroep.nl
Als in 'google-regel': klik daarna op 'Kerkomroep'.
De pagina 'Kerkomroep.nl' verschijnt, vul dan bij 'Vind uw
kerk' in: Hengelo en klik op zoek-icoon.
De pagina 'Resultaten voor Hengelo', verschijnt.
Klik op de regel 'Remonstrantse Gemeente Twente'.
De pagina 'Remonstrantse Gemeente Twente' verschijnt.
Ga naar de regel van de dienst die u wilt beluisteren en klik
op 'luisteren'.
U hoort dan de dienst.
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Stichting Sheltersuit
Het recht op warme kleding ter bescherming van men
senlevens. Dat is waar stichting Sheltersuit uit Enschede
voor staat. Deze Nederlandse ‘humanitaire startup’ gebruikt
innovatief Dutch Design om mensen te beschermen tegen
de natuur. Deze combinatie van jas, slaapzak en opbergtas
maakt overleven mogelijk in barre weersomstandigheden.
Maar Sheltersuit is meer: de gebruikte materialen zijn ‘geup
cycled’, het is laagdrempelig door donaties van materialen
door MVO-partners, de productie is van ‘mens tot mens’
waarbij vluchtelingen, daklozen en mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt zich inzetten voor de medemens in nood.
Sheltersuit is een kledingmerk van modeontwerper en op
richter Bas Timmer uit Enschede.
De start – Nadat Bas zijn modeopleiding afrondt, besloot
hij om zijn talenten in te zetten voor het Sheltersuit-project.
De aanleiding hiervoor was het tragische verhaal van het
overlijden van de vader van zijn beste vriend. De man was
dakloos en overleed op straat door onderkoeling. Bas be
sloot een duurzame en gratis slaapzak te ontwerpen die
daklozen zou beschermen tegen de kou.
De ontwikkeling – Sinds de productie van de eerste Shel
tersuit in 2014 heeft de stichting zich op meerdere manieren
ontwikkeld. Het Sheltersuit team bestaat nu uit 73 hardwer
kende mensen die allemaal op hun eigen manier bijdragen
aan een betere, meer sociale maatschappij. De stichting
heeft grote stappen gemaakt wat betreft professionalise
ring. Sheltersuit is nu gevestigd in een industrieel bedrijfsver
zamelgebouw, Spinnerij Oosterveld in Enschede. In de
winter van ’17-’18 heeft Sheltersuit campagne gevoerd voor
Lesbos en in totaal 1.100 Sheltersuits uitgedeeld aan
vluchtelingen.
Onze droom – Sheltersuits’ grootste droom en ultieme doel
is wereldwijd impact te maken en mensen te inspireren om
elkaar te helpen.
Laatste nieuws(Tubantia 10 april 2019) - De shelterbag, een
tas die je kunt uitrollen tot een klein water- en winddicht
tentje met ingebouwd hoofdkussen en een zachte bodem.
Deze worden gemaakt in een naai-atelier in de Amerikaan
se stad Austin.
Kortom: Stichting Sheltersuit zet zich in voor het recht op
warme kleding ter bescherming van mensenlevens en ie
dereen kan bijdragen aan onze beweging.
Stichting Sheltersuit, Enschede
Rekeningnr.: IBAN: NL82RABO0300135009
website: https://sheltersuit.com

Collecterooster mei 2019
05, 12, 26 mei: Stichting Sheltersuit
19 mei
: Christian Peacemakers Team (CPT)

Collecteopbrengsten maart 2019
03 maart

€ 137,05

St. Eritrea Hagez

10 maart

€ 127,80

St. Eritrea Hagez

17 maart

€ 146,96

Christian Peacemakers Team

24 maart

€ 81,70

St. Eritrea Hagez

31 maart

€ 145,00

St. Eritrea Hagez

25 jarig jubileum De Wonne Almelo
Zaterdag 18 mei 13.30 – 16.30 uur (inloop met koffie
vanaf 13.00 uur)
Elisakerk, Rembrandtlaan 23 in Almelo
Thema: De kracht van de gemeenschap
Hebben gemeenschappen van gelovigen de individualise
rende samenleving iets te bieden?
Vanwege de organisatie graag opgeven voor 10 mei op:
info@dewonnealmelo.nl of tel. 0546-456436
Een uitgebreider programma ontvangt u na opgave.
Voor meer info over de Wonne zie: www.dewonnealmelo.nl

“Peer Gynt & Prediker”
Zondag 26 mei 2019 om 20.00 uur in het Openluchttheater.
Duivecatelaan 11, 7443 PS Nijverdal
entree: € 5,00 p.p. (contant te voldoen aan de kassa van
het Openlucht-theater)
De ‘Peer Gynt-suite’ (Edvard Grieg) is een wereldberoemd
klassiek muziekstuk, gecomponeerd eind 19e eeuw. In die
tijd ongekend populair: een top ‘hit’. Maar ken je het ver
haal ook van Peer Gynt? En wat heeft het Bijbelboek Predi
ker daar mee te maken? Een muzikale vertelling rond vra
gen van alle tijden als: ‘wie ben ik’, ‘waar gaat het om in
het leven’.
m.m.v. KCMV 'Advendo' o.l.v. Dirk Annema
Wolter Broekema (Peer Gynt)
Jan Verhoek (Prediker)

Agenda
08 mei

Sluitingsdatum kopij

22 mei

Verspreiden Passant

11.00 - 11.30u

Hoogtij radio-frequenties
Frequenties Radio Oost: Twente 89.4 FM; Salland 95.6 FM,
Noord-Overijssel 99.4 FM, Deventer, 97.9 FM, of via de
kabel of via DAB+
zie ook de website http://members.home.nl/hoogtij/in
dex.htm

Bloemen uit de dienst
Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl
Passant - mei 2019
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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

28 april,

Mw. ds. C. Borgers

-|

Mw T. Lotgerink Bruinenberg–van der Weide

10.15uur

DoRem-dienst

Mw. Huiskamp

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

ALMELO

Collecte: Christian Peace Makers

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

Uitleg door Hr. Daan Savert

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

Penningmeester:

April

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Mei
05 mei

e-mail: cobimulder3@gmail.com

Mw. ds. G.A. de Vries |

Hr. Knol |

Mw. Douwes Dekker

Mw. Boonstra

Ledenadministratie:

Organist: P. Kuiper

Mw. Knol

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:

Collecte: Stichting Sheltersuit

Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
Mw. ds. K. Slettenaar |

Hr. Lotgerink |

Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal

Mw. Pouyet

Mw. Douwes Dekker

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

Organist: D. Vallenduuk

Mw. Koning /

Collecte: Stichting Sheltersuit

Mw. Touw

19 mei

Mw. ds. K. Slettenaar

Hr. Huiskamp|

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

RemDo

Organist: D. Vallenduuk

Mw. du Rieu

Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

Collecte: Christian Peace Makers

Mw. Huiskamp

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

12 mei

Diaconie:
De heer J. Lotgerink Bruinenberg

Mw. Reerink
26 mei

Mw. dr. IL Tan, Haarlem |

Mw. Bazuin |

Kerkgebouw:

Mw. Korstanje

Mw. Vervoort

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Organist: P. Kuiper

Mw. Schimmel-

Tel: 074–291 82 49

Collecte: Stichting Sheltersuit

penninck
Mw. Bierenga

Coördinatie Kosterij:
De heer J. Lotgerink Bruinenberg

Juni
02 juni

Tel: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
Mw. ds. K. Slettenaar |

Hr. Huiskamp|

Mw. Douwes Dekker

Mw. Schenck

Redactie:

Organist: D. Vallenduuk

Mw. Huiskamp

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

Collecte: Stichting Sheltersuit

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede
Tel: 053 - 428 31 19; e-mail: passant@hetnet.nl

09 juni

Mw. ds. A. Hoekstra, Amsterdam |

Hr. Lotgerink|

Pinksteren

Mw. Staring

Mw. Touw

Organist: P. Kuiper

Mw. Lotgerink

Collecte: Stichting Sheltersuit

Website: https://twente.remonstranten.nl
Inleveren kopij uiterlijk: 08 mei

16 juni

Mw. ds. C. Borgers

DoRem

Organist: D. Vallenduuk

Foto voorpagina

Roos Boonstra

Collecte: Christian Peace Makers

Foto achterpagina

Richard Bremer
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Mw. Douwens
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