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Leegte
Genade vult lege ruimten,
maar zij kan alleen daar binnenkomen
waar een lege ruimte is
die de genade ontvangt,
en het is de genade zelfi
die deze ‘leegte’ creëert.
(Simone Weil)
Gevulde leegte?
Nu op 23 augustus de eerste kerkdienst sinds maanden
weer kon worden gehouden, wordt misschien pas voelbaar
welke leegte er in de afgelopen maanden was. Leegte is
hier heel neutraal bedoeld, als het ontbreken van een vast
patroon. Het patroon van iedere zondag een kerkdienst,
een patroon dat al eeuwen deel uitmaakt van de samen
leving.
Hoe iedereen die leegte heeft ervaren, zal per persoon
verschillen. In die zin is leegte helemaal geen neutraal be
grip, maar kan ze zowel positief als negatief worden ervaren.
Simone Weil benadrukt de positieve kant van leegte. De
zelfs vruchtbare kant die leegte kan hebben. Met eigenlijk
daar nog een schepje bovenop: de spirituele of religieuze
kant die leegte kan hebben doordat zij ervaren kan worden
als genade. Misschien is die kant juist bij een begrip dat in
eerste instantie meestal negatieve associaties oproept, wel
extra verrassend. Dat juist leegte je iets kan bieden wat jou
overstijgt, waar je niet op had gerekend. Dat leegte niet
alleen blootlegt wat je eigenlijk mist of nodig hebt, maar
dat het op zichzelf ook waardevol kan zijn. Iets kan oproe
pen wat uiteindelijk goed doet.
Ergens doet dit denken aan de woorden uit Genesis 1 waar
vanuit chaos en leegte een nieuwe wereld ontstaat. Een
aarde die gevuld wordt met woorden, licht en leven.
Juist vanuit ervaren leegte kan nieuw licht schijnen, kunnen
nieuwe woorden gevonden worden, kan er nieuwe inspira
tie voor ons leven ontstaan. Zoals Simone Weil schetst: al
leen daar kan genade een lege ruimte binnenkomen waar
zij ook ontvangen wordt. Sterker nog: Het is de genade zelf
die deze leegte creëert….
Kirsten Slettenaar
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Edward Hopper: Cape Cod Morning

Agenda
Startzondag 13 september
Datum:

zondag 13 september

Tijd:

10.30 - 15.00 uur

Plaats:

Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25,
7581BB Losser. Tel.: 053 – 5360556
Er is voldoende parkeergelegenheid bij
het naastgelegen zwembad.

Opgave:

Verplicht op te geven vóór 9 sept.
bij info@iriskraak.nl
max. 30 personen.

Meer info

zie pagina 5
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Uit de kerkenraad

Van de Overgangscommissie

Het is nu een kerkenraad in ‘kleine bezetting’, ook al omdat
onze predikant Kirsten Slettenaar op een welverdiende va
kantie was. Simone opent met het voorlezen van het toe
passelijke lied 657 ‘Zolang wij ademhalen’, een lied van de
hoop!

In de Algemene Ledenvergadering(ALV) van 4 juli is het
Plan van Aanpak van de commissie door de gemeente
goedgekeurd. Dit plan heeft 2 pijlers:
1) herstel van vertrouwen
2) perspectief voor de toekomst

De kerkenraad heeft uiteraard nog nagepraat over onze
Algemene Ledenvergadering op 4 juli jl., de gesprekken
die daarna met diverse gemeenteleden zijn gevoerd en de
activiteiten van de Overgangscommissie (zie ook het ver
slag hierover in deze Passant).

De commissie heeft zich in eerste instantie gericht op de
eerste pijler. De periode na de Algemene Ledenvergade
ring is vooral gebruikt om te luisteren en rust te scheppen.
Er zijn één-op-één gesprekken gevoerd met leden die in de
ALV geëmotioneerd waren of zich beschadigd voelden. De
contactleden zijn op verzoek van de commissie bijeenge
weest en hebben geholpen met een ‘luisterend oor’ voor
gemeenteleden die daar behoefte aan hadden.

Op 23 augustus hebben we gelukkig weer een fysieke
dienst, waarin Kirsten zal voorgaan en Onno Bordes als
voorzitter a.i. zal worden bevestigd. Er is een Corona-proto
col opgesteld zodat deze dienst op verantwoorde wijze zal
kunnen plaatsvinden. Een samenvatting van dat protocol
is inmiddels aan alle leden verzonden. (zie pag. 4)
De Landelijke Broederschap heeft een concept
beleidsplan 2020 – 2030 gemaakt, dat in een aantal
Zoom-meetings is besproken met vertegenwoordigers van
diverse kerkenraden. De kerkenraad wil dit concept beleids
plan graag op zaterdag 26 september bespreken met
geïnteresseerde gemeenteleden. Elders in Passant vindt u
meer informatie hierover. (pag. 3)
De kerkenraad heeft de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering vastgesteld op zaterdag 21 november
van 10.00 – 12.00 uur. Noteer alvast die datum! In ieder
geval zal in deze vergadering uitgebreid worden stilgestaan
bij het financieel perspectief van onze gemeente.
Als sluitstuk van de KR-vergadering is nog gesproken over
‘aardse zaken’ zoals de vervanging van de hete lucht
verwarming, die inmiddels al 30 jaar oud is! Op dit moment
worden door Gerrit Knol offertes aangevraagd voor een
dergelijke installatie en de bijbehorende werkzaamheden.
Tot slot nog een persoonlijk woord. Ik merk dat sinds mijn
vorige termijn (in de jaren ’90 van de vorige eeuw!) het
voorzitterschap nog een beetje ‘roestig’ is, maar dat het
weer heel snel went. Kennelijk heb ik nog in mijn geheugen
een laadje ‘Kerkenraad’ waarin relevante informatie ligt
opgeslagen. Ik hoop desalniettemin dat u mij wilt helpen
om te voorkomen dat er iets aan mijn aandacht ontsnapt.
Mail me (kerkenraad.rgt@gmail.com) of bel me
(06-83245377, liefst ‘s avonds) daarom gerust.

Onno Bordes
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Daarnaast is er in aanwezigheid van onze begeleider
Gerard Hoogvliet een constructief gesprek gevoerd met de
verontruste briefschrijvers en ondersteuners. Daarin is na
tuurlijk teruggeblikt, de bezorgdheden zijn open op tafel
gelegd en er is geprobeerd boven water te krijgen hoe het
zover heeft kunnen komen. Maar ook is er gesproken over
belangrijke elementen die aanwezig zouden moeten zijn in
onze gemeente. Daarin zijn aspecten genoemd als open
heid, verbinding, toegankelijkheid, maar ook weerbaarheid
en leiderschap.
Marcel Roelofs heeft een overzicht gemaakt van alle
groepen en kringen in onze gemeente. De commissie gaat
in de week van 10 augustus de gesprekken prioriteren en
plannen. Een belangrijke vraag die daarbij gesteld gaat
worden, is: ‘Wat verbind je (of de kring/groep) met onze
gemeente?’.
Ook wordt in de commissie gedacht aan het opstellen van
een enquête. Niet om te achterhalen wat we willen, want
daarover is al heel veel informatie (onder andere het be
leidsplan). Het accent zal veel meer liggen op het maken
van keuzes, want die zullen hoe dan ook moeten worden
gemaakt.
Kortom: er is de komende tijd veel werk aan de winkel en
we kunnen daarin wel wat ondersteuning gebruiken. Wilt u
ons helpen door bijvoorbeeld mee te denken over de opzet
van een enquête, het opstellen van een meerjarenbegro
ting of het organiseren van een gesprek met een kring, laat
het ons in een mailtje aan kerkenraad.rgt@gmail.com
weten. Alvast onze hartelijke dank!
Marcel Roelofs
Kirsten Slettenaar
Onno Bordes
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Beleidsplan 2020 – 2030
Remonstrantse Broederschap
Op 18 juni is door de C3 (Commissie tot de Zaken, het
Convent van Predikanten en het Curatorium van het Armi
nius Instituut) het concept beleidsplan 2020 – 2030 van de
Remonstrantse Broederschap gepresenteerd. Dit concept
beleidsplan is in de afgelopen maanden via digitale Zoomontmoetingen voor een eerste reactie besproken met ver
tegenwoordigers van diverse kerkenraden, waaraan ik ook
heb deelgenomen. In het najaar wordt door de CoZa in
een extra Algemene Vergadering van Bestuur het definitie
ve beleidsplan aangeboden.
De kerkenraad vindt het belangrijk dat u zich ook kan uit
spreken over het concept beleidsplan. Dit is des te meer
van belang omdat het plan een relatie heeft met hoe de
gemeentes in de toekomst (kunnen) gaan samenwerken.
Dat past dus naadloos in onze gedachten over het perspec
tief voor de toekomst!
Het conceptplan kijkt 10 jaar vooruit en is ontstaan omdat
in zijn algemeenheid de toekomst van de Remonstrantse
broederschap zorgelijk is. Landelijk is het aantal leden en
vrienden gedaald onder de 5000 en verkeren diverse ge
meenten in zwaar weer. Het concept plan behelst de vol
gende thema’s:
Vernieuwing en Innovatie
Regionaal beleid gemeenten
De predikant van 2030, waaronder ook de opleiding aan
het Seminarium
Netwerk in de samenleving
De kerkenraad nodigt u van harte uit om mee te praten
over dit plan op zaterdag 26 september van 10.00 – 12.00
uur in de kerkzaal. Er zal een korte presentatie worden
gehouden, waarin de hoofdlijnen van het plan worden
geschetst. U kunt desgewenst de aanbiedingsbrief, de sa
menvatting en het volledige concept beleidsplan verkrijgen
door een mailtje aan kerkenraad.rgt@gmail.com.

Personalia
Aangemeld als vriend van onze gemeente:
Mw. C.H.A.M. (Toos) Werner-Boelens, Hengelo.
Ingeschreven als vriend van onze gemeente
per 1 aug. 2020:
Hr. H. ( Hans) Annink, Hengelo.
Op verzoek uitgeschrevenper 24 juli 2020:
als belangstellende van onze gemeente
en aangemeld als landelijk lid,
Mw. E.F. (Anneke) Damstra-Spanjaard, Hengelo
Op verzoek uitgeschreven per 25 juli 2020:
als lid van onze gemeente
en aangemeld als landelijk lid,
mw. M.I.E. ( Marian) Boon-Giltjes, Delden.

Vredesdienst / RemDo-dienst
Hengelo
Datum/Tijd: Zondag 20 september 10.30 uur
Plaats:
Remonstrantse kerk te Hengelo
In deze dienst gaat ds. Marga Vos-Wiegand voor.
Zij zegt over deze dienst:

Ik hoop velen van u op 26 september te mogen begroeten.

Eerlijk is het nooit. De één heeft meer dan de ander, de één
wil meer dan de ander. Ook nu zien we voortdurend con
flicten over vaccins, grondstoffen, vrijheden en verboden.
In Matthëus 20 staan gelijkenissen over het koninkrijk Gods.
Zeggen ze iets over onze rol in onze tijd?

Onno Bordes

Ds. Marga Vos- Wiegand

Passant - september 2020
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Gebruiksplan
Remonstrantse Kerk te Hengelo.
Beknopte versie voor de kerkdiensten en bijeenkomsten.
Versie: 31 Juli 2020.
Bezoek van het Kerkgebouw
In de Kerkzaal:
Max. 50 personen + koster en organist + 5 zitplaatsen in de
ontmoetingsruimte als reserve.
Entree:Alléén via de Hoofdingang!!
* Respecteer zowel op het kerkplein als in de kerk
de 1,5 meter afstand
* Geen handen schudden.
* De garderobe is buiten gebruik;
Neem uw jas mee in de kerkzaal !
* Ontsmet uw handen direct bij binnenkomst.
De middelen staan op tafel.
* Gastvrouw / -heer vraagt naar uw gezondheid en
naam/telno: en noteert dit op een aanwezige lijst,
deze worden enkele weken bewaard,
dit is nodig voor GGD.
* Ingang kerkzaal door de kleine deur:
de klapdeuren zijn gesloten.

Verlaten van de kerkzaal en het kerkgebouw:
* Verlaat de kerkzaal van achteren naar voren
* Verlaat de kerk via de zijdeur bij de keuken.
* Beide toiletten kunnen gebruikt worden:
Neem de hygiënische maatregelen in acht.
* Respecteer ook na de dienst de 1.5 meter afstand.
Er is GEEN koffie na de dienst / bijeenkomst.

Ventilatie in de kerk
Het verwarming- / ventilatie-systeem in de kerk is een hete
luchtverwarming.
Er zijn twee ketels die op koude c.q. warme lucht gezet
kunnen worden via de ventilatoren.
Via een aparte buitenlucht koker zuigen deze ventilatoren
continu een hoeveelheid buitenlucht aan.
Verder kunnen / staan diverse ramen open in de hal,
kerkzaal, ontmoetingsruimte, enz.
Hierdoor kan er ook buitenlucht binnen komen en binnen
lucht naar buiten gaan.
Jan van Gijssel

Zitplaatsen:
* Gastvrouw / -heer vraagt waar u graag zit en
geeft aanwijzingen naar de zitplaatsen.
* Huisgenoten zitten bij elkaar.
* De zitplaatsen worden van vóór naar achteren opgevuld.
* Er wordt tot nader order niet gezamenlijk gezongen.
Na afloop van de dienst / bijeenkomst
* De predikant en leden van de Kerkenraad verlaten
als eersten de zaal.
Predikant stelt zich op bij de schuifdeuren en
neemt afscheid met een groet.
Toilet gebruik:
* Bij binnenkomst alléén het toilet
bij de garderobe gebruiken.
* Neem in de toiletruimte de hygiënische
maatregelen in acht.
De middelen zijn aanwezig !
* Na het eenmaal betreden van de kerkzaal
alléén het Invalidentoilet gebruiken.

Vermijd het kruisen van elkaar en neem uw eigen
verantwoordelijkheid!!
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Programma Startzondag
13 september
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.30
15.00

Inloop koffie met iets lekkers
Introductie Kirsten
Bewegen met muziek
Lunch met pannenkoeken
Parallelle workshops
Theepauze
Vesper en afronding

Workshops: thema luisteren
Tijdens het middagprogramma zijn er twee opties:
* Luisteren naar jezelf
* Het luisterspel (luisteren naar de ander).
Workshop: 'Luisteren naar jezelf' onder leiding van
Sondra Weijnen - Roelofs, GZ psychologe.
Misschien is de moeilijkste vorm van luisteren wel luisteren
naar jezelf. Als je bij jezelf stilstaat kan er een storm van
gedachten, overwegingen en emoties door je heen gaan.
Bij mindfulness leer je deze gedachten en emoties te obser
veren en er niet over te oordelen. Daardoor kun je er meer
afstand van nemen en word je er minder door mee ge
sleurd. Het helpt je om meer te ‘zijn’. We maken kennis met
deze techniek die in korte tijd de westerse wereld heeft
veroverd.
Workshop: 'Het Luisterspel' onder leiding van
Kirsten Slettenaar en Cor Langen.
Het luisterspel. U hoort (nog) goed maar hoe zit het met uw
luistervaardigheden? Wij proberen er in tweetallen achter
te komen. Goed luisteren is lastiger dan u misschien denkt.
Tijdens deze workshop krijgt u daarnaast de mogelijkheid
weer eens lekker samen in gesprek te gaan. Wie mist niet
de gesprekken bij de koffie na de kerkdienst? Wij horen
(van) elkaar.
Plaats:
Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25, 7581BB Losser.
Tel.: 053 – 5360556
Er is voldoende parkeergelegenheid bij het naastgelegen
zwembad.

Een lege plek om te blijven
Geef mij maar de brede, trage rivieren,
de bewegingen die je niet ziet maar vermoedt,
de drinkende wilgen, de zinloze dijken,
een doodstille stad aan de oever.
Geef mij maar de winter, het armoedige
landschap, de akker zonder het teken van
leven, de kracht van de krakende heide.
Geef mij maar de kat als hij kijkt voor
hij springt, om te vechten, te vluchten,
te paren, te jagen, als hij kijkt.
Geef mij maar een paard in galop, maar
op zijn zij in het gras. Geef mij

Noodzakelijke opgave vóór 9 september.
Vanwege de corona maatregelen dient u zich beslist
vooraf aan te melden bij info@iriskraak.nl.
Open deelname is dus niet mogelijk. Er is gegeven de situ
atie ruimte voor maximaal 30 deelnemers. Indien zich
meer dan 30 deelnemers opgeven wordt een wachtlijst
aangelegd.

Passant - september 2020

maar een vraag en geen antwoord.
------------------------------------------uit: 'Een lege plek om te blijven', 1977.
van Rutger Kopland
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Collecterooster

Christian Peacemaker Teams

Augustus
30 aug. :

Christian Peacemaker Teams (CPT) is een internationale
organisatie die zich inzet voor de vrede. Oorspronkelijk werd
de organisatie opgericht door doopsgezinden. Vrijwilligers
van CPT zijn op geweldloze wijze actief als internationale
waarnemers en bemiddelaars in conflicten op verschillen
de plaatsen in de wereld. (Canada, Colombia, Noord Irak,
Hebron, zuidelijke Westbank) De organisatie heeft haar
hoofdkantoor in Chicago (VS). In 2011 is de CPT regiogroep
Nederland gevormd.
Deze regiogroep Nederland wil:
* bekendheid geven aan het werk van CPT,
* deelnemen aan delegaties van 14 dagen aan
de CPT Teams en
* werken aan verbreiding van vaardigheden om ruimte
te creëren voor vrede.

Stichting Humanitaire Hulp Syrië

September
06, 13 en 27 sept.: Voedselbank in Twente
20 sept.:
Vredesdienst, RemDo:
Stiching Christian Peace Makers

Voedselbank
Voedselbank, nu in de coronatijd nóg belangrijker!
Een professionele organisatie die voldoet aan de eisen van
de Voedsel en Warenautoriteit en werkt met certificaten.
Hierdoor is de werkwijze voor de aan en afvoer van voe
dingsmiddelen strak geregeld. Ook de uitgifte van de
voedselpakketten is aan strenge, landelijke normen gebon
den.
In Twente zijn verschillende voedselbanken actief. Daarom
willen wij als Twentse gemeente ons "kleine" steentje bijdra
gen. Wij kunnen dit doen door het beschikbaar stellen van
een afleverpunt, zoals de voedselkrat in de ontmoetings
ruimte waarin houdbare levensmiddelen kunnen worden
gezet. Anke Kampinga en Johanna de Jong brengen deze
producten regelmatig naar de Voedselbank Midden-Twen
te in Hengelo.
Maar er is ook geld nodig om de organisatie te laten
draaien en daarvoor is de komende tijd de collecte be
stemd voor alle voedselbanken in Twente. De opbrengst zal
verdeeld worden over deze voedselbanken in onze, uitge
strekte gemeente.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn aan de collecte te
geven, dan kunt u ook doneren via het rekeningnummer
van de diaconie, NL50 INGB 0003 6979 24 met vermelding
"voedselbank".
Namens de Diaconie en Anke Kampinga en Johanna de
Jong die de voedselkrat beheren.

Concreet houden de activiteiten in Nederland in:
– Het bevorderen van deelname aan delegaties
naar verschillende CPT-Teams, door ondersteuning
bij de voorbereiding en na terugkomst.
Ook organiseren we laagdrempelige activiteiten in
Nederland om de stap om mee te gaan met
een delegatie minder groot te maken.
– De invloed die men vanuit Nederland heeft op
de conflictgebieden helder te analyseren en
oplossingen aan te dragen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van producten
waarvoor boeren in Colombi of Palestina onrechtmatig
van hun land zijn verjaagd, of concessies van de overheid
aan bedrijven die zich schuldig maken aan
mensenrechtenschendingen.
– Het netwerk dat bekend is met geweldloze inzet
voor vrede uit te breiden en meer mensen te
informeren en toe te rusten op het gebied van
geweldloos vredeswerk.
Christian Peacemaker Teams – Nederland heeft als stichting
een eigen rechtspersoonlijkheid. De stichting wordt ge
steund door en werkt in nauwe verbondenheid met Stich
ting Doopsgezind WereldWerk, een ANBI-erkende hulpwerk
organisatie voor (nood)hulp, ontwikkelings- en vredespro
jecten.
Bankrekeningnummer: NL11 TRIO 0379 2771 15
t.n.v. Christian Peace Makers Team-Nederland te Deventer
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De waardigheid van de mens
Retraite 5-7 oktober 2020,
Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem
Deze retraite, die eerder alleen voor mannen werd aange
boden, wordt nu herhaald voor mannen én vrouwen.
Datum / Tijd: maandag 5 oktober (17.00 uur) tot
woensdag 7 oktober (15.00 uur);
Plaats:

Landgoedhotel Woodbrooke,
Woodbrookersweg 1 te Barchem.

Begeleiding: Johan Goud en Foeke Knoppers;
Aantal:

maximaal 20 deelnemers.

Kosten:

éénpersoonskamer: 275 euro p.p.
tweepersoonskamer: 250 euro p.p.

Opgave:

info@remonstranten.org tel. 030 2316970.

Hoe de kerkdienst beluisteren via
internet?
Klik op uw PC of tablet op het icoontje van 'internet'(goog
len).
Tik in de bovenste 'opdrachtregel' of in de 'google-regel':
https://www.kerkomroep.nl.
Als in 'google-regel': klik daarna op 'Kerkomroep.nl'.
De pagina 'Kerkomroep.nl' verschijnt,
vul dan in bij 'Vind uw kerk': Hengelo en klik op zoek-icoon
(de loep).
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.
U kunt ook de 'Kerkomroep'-app downloaden op uw tablet
of smartphone.
Via het menu van deze app. kunt u de Remonstrantse
Gemeente Twente vinden.
Ga naar de regel van de dienst die u wilt beluisteren en klik
op 'luisteren'.
U hoort dan de dienst.
Anke Kampinga.

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. In 
deze retraite staan we stil bij de waarde van de mens als
beeld van God. Bij de talloze aantastingen daarvan door
racisme en dictatuur. Bij discussies over waar het zwaarte
punt moet liggen in de strijd tegen corona.
Met het oog daarop bezinnen we ons ook op wat bijbelver
halen ons te vertellen hebben: over de kracht van het
hartstochtelijk zoeken naar gerechtigheid (Lucas 11:1-13),
over de strijd tegen onze neiging om over onszelf en ande
ren te oordelen (Johannes 8:1-11).

De laatste 'eigen' online kerkdienst op 12 juli, is 88 keer
bekeken en beluisterd en 16 keer beluisterd via de kerkom
roep ( moment van deze gegevens: 1 aug.)
Jan van Gijssel

Agenda
September 2020
wo. 09 sept. Sluitingsdatum kopij
zo. 13 sept. Startzondag
Erve Kraesgenberg, Losser

10.30 - 15.00u

do. 17 sept. Jongste Vrouwenkring, Twickeltuin14.00
wo. 23 sept. Verspreiden Passant

11.00 - 11.30u

za. 26 sept. Bespreking Beleidsplan 2020-2030 10.00 - 12.00u

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

Passant - september 2020
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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 (a.i):
Dhr. O. Bordes
Tel.: 06 832 453 77; e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Secretaris:
Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Diensten 10.30uur
Datum

Predikant | Liturg

e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com
Koster | Bloemen

Penningmeester:
Mw T. Lotgerink Bruinenberg–van der Weide
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Augustus
30 aug.

Mw. ds. K. Slettenaar |

Mw. Knol

Mw. Douwes Dekker

Mw. du Rieu

Organist: P. Kuiper

Hr. Suir

Collecte: St. Humanitaire Hulp Syrië

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

Ledenadministratie:

September
06 sept.

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

Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
Dhr. J.J. Marinus i.o. Ede |

Mw. Boonstra

andere persoonlijke gegevens:

Mw. Kraak

Mw. Vervoort

Mw. J.J. van Gijssel-Boxem

Collecte: Voedselbanken in Twente

Hr. Huiskamp

Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal

13 sept.

Mw. ds. K. Slettenaar |

Hr. Huiskamp

Start

Mw. Kraak

Mw. Touw

Diaconie:

Zondag

Collecte: Voedselbanken in Twente

Mw. Huiskamp

De heer J. Lotgerink Bruinenberg

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

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

Erve Kraesgenberg, Losser 10.30 - 15.00 uur

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

20 sept.

Mw. ds. C.M. Vos-Wiegand, Hengelo

Hr. Van Gijssel

RemDo

Vredesdienst, zie pag. 3

Mw. Bonebakker

Collecte: Christian Peacemaker Teams

Mw. Touw

Mw. ds. K. Slettenaar |

Hr. Knol

Mw. Douwes Dekker

Mw. Knol

Collecte: Voedselbanken in Twente

Mw. Koedam

Mw. ds. S. Zeeland-van Cassel, Houten |

Hr. Suir

Mw. Kraak

Mw. Douwes Dekker

Redactie:

Collecte: Voedselbanken in Twente

Mw. Schimmel-

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

penninck

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

27 sept.

Oktober
04 okt.

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

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

Mw. ds. K. Slettenaar

Mw. Touw

Collecte: Voedselbanken in Twente

Mw. de Jong
Mw. Knol

Website: twente.remonstranten.nl
Inleveren kopij uiterlijk: 09 september

18 okt.

Mw. ds. C. Borgers

Mw. Van Gelderen

Foto voorpagina

Richard Bremer

DoRem

Collecte: Christian Peacemaker Teams

DO

Foto achterpagina

Roos Boonstra

Mw. Huizinga
25 okt.

Mw. ds. K. Slettenaar

Mw. Knol

Collecte: Voedselbanken in Twente

Mw. Schenck
Mw.Van Hasselt

8

Gemeente Twente

