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Uit de cyclus
‘De kunst van het dragen’:
1.
We waren op tijd voor de intocht.
Muziek droeg de stoet en we hoorden
wat muziek doet met een nauwe straat
en een hart dat te ruim zit. Acht
droegen zijn beeld op een baar. Dat het de kunst is
goed te dragen, een ritme vinden samen balans
te bewaren zagen we daar. Het moet een soort
wiegen zijn dat de angst voor het laatste
verdrijft. In beweging blijven
desnoods pas op de plaats.
9.
Hoe draag je een kind naar zijn laatste. Acht

Leesclub Groene theologie
Met deze leesclub bereiden wij de lezing van Trees van
Montfoort op 16 mei 2020 voor. Tijdens drie bijeenkomsten
hopen wij inspiratie op te doen, bijvoorbeeld in verband
met milieuvriendelijk handelen. Er zijn drie bijeenkomsten:
26 februari, 25 maart en 22 april 2020, 15.00-17.00.
Tijdens de eerste bijeenkomst op 26 februari geeft Bärbel
Dorbeck-Jung een korte introductie van het boek, wordt er
een film over de boekpresentatie van ‘Groene theologie’
vertoond en behandelt Cor Langen het derde hoofdstuk.
Inmiddels hebben wij van deelnemers van de leesclub
vernomen dat zij het moeilijk, of zelfs bijna onmogelijk vin
den, om het hele boek Groene theologie te lezen. Wij be
grijpen dit goed en passen graag onze opzet aan. Er wordt
niet meer van uitgegaan dat deelnemers het boek gelezen
hebben. Heel mooi als mensen dit toch doen!

heb je er nodig, zijn vrienden met liefde
en lef genoeg om hun schouders
eronder te zetten. Ze hebben veel

Binnen het hoofdstuk 3 staat het begrip Rentmeesterschap
centraal. Deelnemers kunnen in ieder geval p146, p147,
p161 en p162 vooraf lezen. De overige paragrafen zijn zeker
ook het lezen waard.

meer te dragen dan het gewicht van het hout
en het lichaam erin, ze moeten
wegdragen. Hoe ze dat doen, hoe dat moet?

Wij verheugen ons op uw komst.
Bärbel Dorbeck-Jung en Cor Langen.

Zwijgend. Voet voor voet.
Hester Knibbe (1946)
Hester Knibbe werkte als klinisch-farmaceutisch analist in
een ziekenhuisapotheek. In 1982 debuteerde zij met de
bundel ‘Tussen gebaren en woorden’,waarna nog zes
bundels volgden.
Ze ontving verschillende prijzen waaronder de Herman
Gorterprijs en de VSB-poëzieprijs.
In 1999 overleed haar zoon op 29-jarige leeftijd. Dit tragische
gebeuren keert op verschillende wijzen terug in haar poëzie.
De eerste gedichten in bovenstaande 9-delige cyclus
schreef ze naar aanleiding van een Goede week processie
in Spanje. In het laatste gedicht is die aanleiding wegge
vallen.
(Peter Hofman)
Passant - maart 2020
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Uit de kerkenraad

Grootletterliedboek.

De vergadering wordt geopend door Simone met een
voorlezen van enkele fragmenten uit het boek van Fokke
Obbema: 'De zin van het leven'. Simone citeerde uit het
interview dat Fokke had met Claartje Kruijff. Een bijzonder
mooi en interessant boek.

In aansluiting op het bericht in de vorige Passant kunnen
wij vertellen dat in de kerk inmiddels het Grootletterliedboek
aanwezig is. Wie daar gebruik van wil maken kan dit het
beste bijvoorbeeld aan de koster melden.
Op de achterpagina van Passant staat, bij de betreffende
zondag, de naam van de koster (vet gedrukt) helemaal
rechts op de eerste regel van de zondagsdienst.

De liturgiecommissie heeft een start gemaakt met het
maken van een folder over rituelen in onze gemeente. Daar
wordt nog verder aan gewerkt, maar u kunt dat binnenkort
verwachten. Het infoboekje dat onze gemeente heeft wordt
aangepast. Daar komen gegevens over de organisatie in
te staan. Het moet zo zijn dat het boekje niet steeds veran
derd hoeft te worden.
De kerkenraad is van plan om vaker contact te hebben met
alle commissies. Lang geleden was er een “grote” kerken
raad met de kerkenraadsleden en een vertegenwoordiging
uit alle commissies en er was een dagelijks bestuur. Er was
rechtstreeks contact met elkaar. Dat is in de loop der tijd
afgebrokkeld. Per commissie is duidelijk wat hun taken zijn
en wat hun mandaat is. Binnen dat mandaat kan je ope
reren, maar andere commissies moeten ook op de hoogte
blijven/zijn.
We denken aan bv. 1x per kwartaal met alle commissies of
afvaardigingen bij elkaar te komen voor een 'inspiratie'
bijeenkomst. De eerste keer zal dat zijn op dinsdag
17 maart 2020 om 19.00 uur.
We hebben voor de Algemene Ledenvergadering een
datum gepland. Dinsdag 21 april 19.30 uur.
Wij hebben een schrijven (sheets) ontvangen over Kerk en
Veiligheid. In maart gaan wij ons daarover buigen. U kunt
denken aan bv. het maken van een risico inventarisatie van
gebouw en omgeving. Of je voorbereiden op incidenten of
hoe is de veiligheid tijdens de dienst.
Het is nog ver weg, maar we hebben een datum vastgelegd
voor de Startzondag : Zondag 13 september 2020.
De kerkenraad struikelt meer dan eens over de privacy wet.
Het noemen van namen is iets dat niet is toegestaan. De
heer Overdiep uit Bussum is bezig om goed op schrift te
stellen welke informatie wel en niet kan.
Wij zijn erg blij met versterking van de kerkenraad. Tijdens
de komende ALV treden Cobi Mulder en Liesbeth Fockema
Andreae af. Afgelopen najaar heeft Jen van Gijssel de
kerkenraad verlaten. Kortom wij hebben nog mankracht
nodig. Het is belangrijk de taken te verdelen.
Wij hopen dus van harte dat de kerkenraad nog wordt
aangevuld met mankracht.

Paul Kuiper

Nieuw kerkenraadslid,
Ellen ter Brugge
Mijn naam is Ellen ter Brugge. Ik ben in 1961 geboren in de
Hanzestad Doesburg. Na catechisatie van ds. Laman Trip
deed ik belijdenis. Jaren van studie (dansdocente en se
cretaresse), werk en gezin met de daarbij behorende ver
huizingen brachten mij in Zuid-Limburg weer wat dichter bij
de remonstrantse kerk.
Terug in Twente in 2003 was de gemeenschap in Hengelo
de plek waar ik wat actiever deel nam aan de kerkdiensten
en 40+ groep.
De ruimte voor verbeelding en aandacht voor het onnoem
bare is voor mij altijd belangrijk geweest. De in 2014 ver
schenen Goddeeltjes vormen mooie teksten waar ik nog
wel eens op teruggrijp. Ik ben sinds maart 2019 met veel
plezier coördinator van de boekentafel, waarvoor we steeds
een mooi aanbod van interessante boeken proberen te
selecteren.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen, in onze tuin
bezig te zijn en geniet ik van kunst en muziek.
Als nieuw kerkenraadslid hoop ik de gemeente te kunnen
steunen door richting te geven aan een moderne en toe
komstbestendige kerk. Het is belangrijk om elkaar te ont
moeten, inspiratie te vinden en te bezinnen.
Ellen ten Brugge

Bezoekers lezing 15 februari jl
‘Het mensbeeld in de Tora’
Uitsluitend de bezoekers van de lezing kunnen alsnog de
dia’s van de lezing per mail ontvangen.
Stuur je mailadres naar corlangen@hetnet.nl

Simone van Donselaar
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Hartelijk dank

Collecterooster

Behoren tot een geloofsgemeenschap is veel waard. Hoe
zeer wij ons gesteund voelden door de vele contacten in
de vorm van bezoeken, bemoedigende woorden, ook per
post, de kerkomroep, waardoor je er toch een beetje ‘bij
bent’ op zondagmorgen, is moeilijk in woorden te vatten.
Met dit kleine bericht willen wij iedereen van harte danken
voor het meeleven in de afgelopen maanden.
Erika en Leo Schenck

Maart 2020
01, 08, 22 en 29 maart: Het Universitair Asiel Fonds (UAF)
15 maart, RemDo:
Christian Peace Makers

Zangers en zangeressen gezocht
Ook dit jaar willen we tijdens de Paascyclus delen uit het
paasoratorium van Marijke de Bruijne zingen. Dit oratorium
met de titel: “als de graankorrel sterft” bevat prachtige
muziek die perfect bij de stemming in de paastijd past. Vorig
jaar heeft u hier al kennis mee kunnen maken. De muziek
is niet heel moeilijk, daarom is het ook geschikt voor mensen
die geen koorervaring hebben. Dit jaar ligt het accent op
de witte donderdag en stille zaterdag. We zouden de
cantorij voor deze gelegenheid graag uit willen breiden tot
een projectkoor.
Daarom zijn we op zoek naar zangers en zangeressen die
aan dit project mee willen doen.
De repetities zijn op zaterdag 21 maart, 28 maart en 4
april. Steeds van 10-12.
Maar uiteraard bent u ook welkom op de repetitietijden van
de cantorij: elke donderdag van 12.30 tot 13.30.
Wilt u meedoen, geef u dan op bij info@iriskraak.nl
Muzikale groeten Shaya, Boudewine en Iris

Het Universitair Asiel Fonds
Collecterooster maart en april 2020
Het Universitair Asiel Fonds (UAF) zet zich in voor de ontwik
keling van gevluchte studenten en professionals, en voor
hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen
we al sinds 1948. We zijn ervan overtuigd dat iedereen die
zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland.
Daarom maken we ons daar sterk voor.
Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we
vluchtelingen, vrijwilligers, onderwijsinstellingen, (lokale)
overheden en werkgevers. Wij begeleiden de vluchteling
studenten op het gebied van beroepsonderwijs zoals MBO,
HBO en WO.
Het UAF adviseert en begeleidt studenten en professionals
daarbij ook op hun weg naar een duurzame plek op de
arbeidsmarkt.
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, bankrekening:
NL 41 INGB 0000 0763 00

De waardigheid van de mens
(Retraite voor mannen en vrouwen)

19 jan. € 229,51

'Het Hospice', Hengelo

De waardigheid van de mens – het is een gedachte (of is
het een ideaal, een geloof?) waarop we ons vaak beroe
pen. Onder vrijzinnige gelovigen heeft hij altijd een centra
le plaats ingenomen. De remonstrantse theoloog G.J.
Heering wilde nooit anders dan met deze twee woorden
spreken: God en de oneindige waarde van de mens.
Met het oog daarop bezinnen we ons ook op wat bijbelver
halen ons te vertellen hebben: over de kracht van het
hartstochtelijk zoeken en vragen (Lucas 11:1-13), over de
strijd tegen onze neiging om over onszelf en anderen te
oordelen (Johannes 8:1-11).

26 jan. €

Stichting Shuleni Tanzania

Data:

Collecte-opbrengsten
Januari 2020
05 jan. €

92,40

Stichting Shuleni Tanzania

12 jan. €

70,75

Stichting Shuleni Tanzania

63,60

ma 11 mei (17.00 uur)
tot wo 13 mei (15.00 uur)

Agenda

Plaats:

Maart 2020

Kosten:

€ 275,-

wo.

11 mrt. Sluitingsdatum kopij

Opgave:

bij het landelijk bureau Remonstranten,

di.

17 mrt. 'inspiratie'-bijeenkomst
commissies

19.00u.

email: info@remonstranten.org
tel. 030 231 69 70

ma. 23 mrt. Jongste Vrouwenkring;
Harma van Houte

10.00 -12.00u

wo.

25 mrt. Gespreksgroep
'Groene Theologie'

15.00u.

wo.

25 mrt. Verspreiden Passant

11.00-11.30u

Passant - maart 2020

Hoorneboeg, Hilversum

Begeleiding: Johan Goud en Foeke Knoppers

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:
Mw. A.E. Fockema Andreae
Tel.: 074-250 88 42; e-mail: elisabijns@kpnmail.nl

Secretaris:
Mw. J.N.J. Mulder
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Diensten 10.30uur

Tel: 053-435 60 22; 06 20 03 82 22;
e-mail: cobimulder3@gmail.com

Datum

Predikant | Liturg

Koster | Bloemen

Mw.ds.K.Slettenaar |

Hr. Lotgerink

Mw T. Lotgerink Bruinenberg–van der Weide

Mw. Douwes Dekker

Mw. Huiskamp

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Organist: D. Vallenduuk

Mw. Huiskamp /

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

Collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)

Mw. Van Hasselt

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

Dhr. P.W.A. Overdiep | Mw. Kraak

Hr. Knol

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Organist: P. Kuiper

Mw. Boonstra

Collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)

Mw. Knol

15 mrt.

Mw. ds. K. Slettenaar |

Hr. Lotgerink

RemDO

Organist: P. Kuiper

Mw. Douwes Dekker

Collecte: Christian Peace Makers (CPM)

Mw. Huising /

Maart
01 mrt.

08 mrt.

Penningmeester:

Mw. Touw
22 mrt.

Mw.ds. M.J. Wassenaar, Gorinchem |

Hr. Huiskamp

Mw. Pouyet

Mw. Du Rieu

Organist: P. Kuiper

Mw. Huiskamp

Collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)
29 mrt.

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Mw. J.J. van Gijssel-Boxem
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: gijsbox@hetnet.nl

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

Mw.ds. Lunenburg-Moret, Rotterdam

Hr. Van Gijssel

Mw. Korstanje

Mw. Vervoort

Organist: P. Kuiper

Mw. Van Gijssel

Collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)

Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:
t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

Kerkgebouw:

April
05 apr.

Ledenadministratie:

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Ds. P. Korbee, Leiden |

Palmpasen Mw. Douwes Dekker

Mw. Boonstra

Tel: 074–291 82 49

Mw. Touw

Organist: P. Kuiper

Mw. Koedam /

Coördinatie Kosterij:

Collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)

Mw. Van Hasselt

De heer J. Lotgerink Bruinenberg

09 apr.

Mw. ds. K. Slettenaar |

Mw. Knol

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

19.30u

Mw. Douwes Dekker

Mw. Bonebakker

Witte Donderdag

Redactie:

Viering van Brood en Wijn

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

Organist: P. Kuiper

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)

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

10 apr.

Mw. ds. K. Slettenaar | Mw. Kraak

Mw. Douwens

19.30u

Goede Vrijdag

Mw. Hummelen

Organist: P. Kuiper

Website: https://twente.remonstranten.nl
Inleveren kopij uiterlijk: 11 maart

Mw. Boonstra

11 apr.

Mw. ds. K. Slettenaar | Mw. Pouyet

19.30u

Stille Zaterdag

Foto voorpagina

Richard Bremer

Organist: P. Kuiper

Foto achterpagina

Roos Boonstra

12 april

Mw. ds. K. Slettenaar | Mw. Korstanje

Hr. Knol

Pasen

Organist: P. Kuiper

Mw. Knol

Collecte: Universitair Asiel Fonds (UAF)

Mw. Knol
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