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Het explosieve uur
Zoek het explosieve uur
al werd de echo zachter,
want nu kan men toch meer begrijpen,
menselijkerwijze –
en ziet men andere val van licht
en plotseling daarachter
licht dat niet vallen kan,
licht dat zal blijven.

Personalia
Landelijk ingeschreven per 1 jan 2021:
Mw. P. (Petra) Kaemingk-de Lange:
geb. 30-10-1967, Brucht (ov);
als vriend van onze gemeente.
Als belangstellende bij onze gemeente aangemeld:
Dhr. W. (Wernand) Nijenhuis, uit Vriezenveen.
Jen van Gijssel, ledenadministratie.

Hans Andreus (1926-1977)

Dit gedicht uit 1955 stond indertijd op de rouwkaart
van een goede vriend. Ik zocht het op toen begin
januari ook zijn vrouw, onze vriendin, overleed.
Al dat ‘licht dat niet vallen kan, licht dat zal blijven’,
het licht van de schepping,
dat Andreus zijn leven lang bezighield,
bracht mij als vanzelf bij dat prachtige lied van
Huub Oosterhuis: ‘Groter dan ons hart’
dat zo begint:
‘Gij die geroepen hebt ‘licht’
en het licht werd geboren,
en het was goed,
het werd avond en morgen,
tot op vandaag’.

Wij hebben het vele keren beluisterd,
wat ik iedereen kan aanraden.
(youtube/groter dan ons hart)
(Peter Hofman)
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Kerkenraadspraat

Van de Overgangscommissie

De afgelopen maanden kon de kerkenraad nog steeds met
elkaar vergaderen in de kerkenraadskamer. Na de lock
down van half december vergaderen we nu via zoom.
Handig dat dat kan, maar het is behelpen.

De leden van de Overgangscommissie zijn op 13 januari
weer (virtueel) bij elkaar geweest om te bespreken hoe we
verder gaan. De commissie heeft inhoudelijk twee belang
rijke activiteiten besproken:
1) werk van de werkgroepen in Coronatijd
2) voortzetten en hervatten van de dialoog met leden en
vrienden

Onno opent deze vergadering met de tekst:
Hoop is beslist niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid dat iets zinvol is,
ongeacht de afloop of het resultaat.
Bij de ingekomen stukken waren veel reacties van leden die
de kerstattentie, georganiseerd door de programmacom
missie bijzonder waardeerden.
Nu we gehoord hebben dat de lock down tot 9 februari zal
duren, moeten we onze creativiteit aanboren.
Er komt een dienst online op zondag 31 januari. Het opne
men van een online dienst kost veel tijd en heeft aandacht
nodig. De kerkenraad vindt het fijn als er reacties komen op
de dienst. Misschien kunnen er verbeteringen worden
aangebracht.
Verder willen we proberen om online een koffiedienst te
organiseren. We gaan daarmee experimenteren op zon
dag 24 januari. Hierover krijgt iedereen uitgebreid informa
tie. (zie ook artikel pag. 4)
De opname-apparatuur voor de diensten is verouderd. Ook
overweegt de KR camera’s aan te schaffen om de online
diensten zelf op te kunnen nemen. In andere gemeenten
is dat al het geval. We laten ons informeren.
De KR heeft in december een legaat ontvangen. We zijn
daar uiteraard heel blij mee.
De programmacommissie heeft een idee geopperd en
voorgelegd aan de KR. Om elkaar in deze corona-tijd te
spreken wil de commissie app-groepen formeren. De
commissie zal daar in deze Passant op in gaan.
(zie pag. 6)
De ALV in december ging niet door. Onze initiatieven lopen
vertraging op. Dat is heel spijtig. We hebben daarom toch
besloten de werkgroepen, die genoemd zijn in het beleids
plan en waarover in de vorige Passant is geschreven, te
gaan invullen.
Dan komen we aan het opnieuw vastleggen van de ALV.
Dat zal zijn op zaterdag 13 februari 2021.
Van 10.00 uur tot 12.00 uur in de kerk.
De maand januari is van start gegaan. Met en in een ‘ge
sloten' gemeenschap. We blijven hopen elkaar binnen niet
al te lange tijd te ontmoeten. In ieder geval wachten we tot
de 9de februari.
Simone van Donselaar

2

Werk van de werkgroepen
De kerkenraad heeft toestemming gegeven om het werk
van de werkgroepen voort te zetten, ook al heeft de Alge
mene Ledenvergadering de voorstellen van de Overgangs
commissie formeel nog niet goedgekeurd. Hopelijk kan dat
alsnog in de Algemene Ledenvergadering op 13 februari
gebeuren. De belangrijkste overweging om nu toch door
te gaan is dat er anders teveel nuttige tijd verloren gaat.
De oproep in Passant heeft niet geleid tot een overweldi
gende aanmelding, dus de Overgangscommissie zal nu
leden/vrienden individueel gaan benaderen. We brengen
u graag in herinnering dat we het als gemeente samen
moeten doen, dus als u benaderd wordt: zeg ja! Zelf aan
melden kan natuurlijk ook nog altijd. De werkgroepen nog
even op een rij (voor de taakomschrijving zie ook Passant
van januari 2021):
1. Werkgroep Pastorale zorg
2. Werkgroep Organisatie
3. Werkgroep Communicatie
4. Werkgroep Kerkgebouw
5. Werkgroep Financiën

Dialoog
We hebben u al eerder bericht dat de Overgangscommis
sie in de tweede helft van 2020 veel tijd en energie heeft
gestoken in gesprekken met groepen en individuele leden
en vrienden. We hebben gemerkt dat dit niet in alle geval
len heeft geleid tot het gewenste herstel van vertrouwen.
De overgangscommissie hervat daarom de dialoog met
leden/vrienden bij wie dat het geval is. Zij krijgen een per
soonlijke uitnodiging voor een fysieke bijeenkomst, zodra
de Coronaregels dit weer toelaten.
De Overgangscommissie en ook de kerkenraad wil zich
volledig kunnen richten op het scheppen van nieuw per
spectief voor de gehele gemeente. Daarvoor is verbinding
en vertrouwen nodig en we hopen met deze bijeenkomst
daarin een stap te zetten. Onze externe begeleider, Gerard
Hoogvliet, zal ook bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.
Marcel Roelofs
Kirsten Slettenaar
Onno Bordes
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In memoriam: Anna Elisa ter Kuile
Annelies wordt op 11 april 1939 in Enschede geboren.
Het is een vrolijk, beweeglijk kind. Zij zwemt graag, hockeyt
en tennist en schaatst tochten met haar vader en broer.
Zij doorloopt vlot de H.B.S-B en studeert biologie in Amster
dam en neemt deel aan het drukke studentenleven. Haar
jaarclub komt zo af en toe nog bij elkaar.
Zij vervult verschillende functies als bioloog, maar de
werkgelegenheid is begin jaren zeventig slecht. Annelies
besluit alsnog tandheelkunde te studeren. In 1976 trouwt zij
met Jan Hendrik Bonvanie. Samen gaan zij weer in Ensche
de wonen en ze werkt er bijna vijftien jaar als tandarts. Zij is
accuraat en de kwaliteit van haar werk maakt haar geliefd.
Begin jaren negentig verhuizen zij naar Aruba. Zij hoopt er
als tandarts aan de slag te kunnen, maar dat lukt niet. Na
enkele jaren keren ze terug naar Enschede. In 2004 overlijdt
haar echtgenoot. Een paar jaar later leert zij Jan Adolfs
kennen. Tot zijn overlijden beleven zij enkele gelukkige jaren.
Annelies zoekt naar geestelijke verdieping. Via haar zus
Juke komt zij bij de Remonstranten terecht. In de paasnacht
van 15 april 2006 treedt zij toe als lid van de remonstrantse
gemeente tijdens een bijzondere dienst met Henk van den
Berg. Het is een gebeurtenis die diepe indruk maakt. Zij er
vaart het als een keerpunt in haar leven en zij voelt er ge
borgenheid en rust.
Zij schildert (met een expositie in de kerk), neemt deel aan
de maaltijden van de diaconie, zingt graag (onder meer
in de cantorij) en is regelmatig aanwezig bij de bijeenkom
sten van de programmacommissie. Zij is actief in ‘De Berke’
te Boekelo, waar zij zingt en samen met anderen spelletjes
doet.
Wij zien haar op de startzondag van 13 september jl. nog
binnenkomen met haar karakteristieke hoedje op. Zij gaat
er spontaan in gesprek met verschillende gemeenteleden.
Het lukt haar nog met eigen vervoer in Losser te komen.
Als contactpersoon bezoek ik Annelies in haar huisje op een
camping te Boekelo. Er is wederzijdse belangstelling en
betrokkenheid op ons wel en wee. Zij heeft steeds meer last
van hoofdpijn en verlangt naar blijvende rust. Ik spreek haar
voor het laatst op zondag 29 november, een paar dagen
voor haar overlijden op 2 december 2020. Wij steken een
kaarsje aan en zingen samen het Taizé lied:

Online Vriendenmiddag
Tent of Nations
Corona heeft een grote impact op de mensen in Palestina,
zo ook op Tent of Nations. Sinds maart zijn er geen interna
tionale vrijwilligers en groepen meer geweest, wat de fami
lie en het land extra kwetsbaar maakt voor geweld van
buitenaf. Daarnaast zijn de juridische procedures voor het
behoud van hun landbouwgrond zenuwslopend en blijven
deze veel energie vragen. Tijd dus voor een update en een
ontmoeting met Daoud Nassar, grondlegger en leider van
Tent of Nations, via Zoom. Heb je een vraag die je graag
beantwoord wilt hebben? Stuur deze dan samen met je
aanmelding mee!
Zaterdagmiddag 13 februari 2021
14.00- 15.00 uur
Online ontmoeting met Daoud Nassar van Tent of Nations
nabij Bethlehem
15.30-17.00 uur
Keuze uit drie documentaires, incl. introductie en nabespre
king in kleine groepen
1. The Stones Cry Out – over Palestijnse christenen II 2014
2. Five Broken Cameras – over geweldloos verzet bij ontei
gening Palestijns land II 2011
3. In de ban van Israël – over de Israël lobby in Nederland
II 2011 II Tegenlicht
Meld je uiterlijk woensdag 10 februari 2021 aan via
tentofnationsnl@gmail.com
Vermeld in je mail of je je alleen aanmeldt voor de ontmoe
ting met Daoud Nassar of ook voor een van de documen
taires. Vermeld de titel van de documenaire die je wilt zien.
Je ontvangt een bevestigingsmail met een link en verdere
informatie of vrijdag 12 februari 2021.
Voor meer informatie over Tent of Nations zie: www.tentof
nations.nl
NB Vanwege de Corona beperkende maatregelen vervalt
de regionale Vriendenmiddag van de Tent of Nations die
gepland was in de Remonstrantse Kerk in Hengelo.
Deze bijeenkomst is verplaatst naar zaterdagmiddag 25
september. Nader bericht hierover volgt in Passant Sept.
2021
Els du Rieu

‘Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft’.
Anneke Huising
Met dank aan Ina ter Kuile
voor de aanvullende gegevens.
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Koffiedrinken na de dienst
Mist u dat ook zo? Samen koffiedrinken na een kerkdienst,
even bijpraten met elkaar en napraten over de overden
king. Vanwege de coronamaatregelen ziet het er niet naar
uit dat dit ‘oude normaal’ binnenkort weer praktijk zal zijn.
Geertekerk
Onze kerkenraad heeft daarom besloten om te onderzoe
ken of online koffiedrinken een goede mogelijkheid voor
onze gemeente zou kunnen zijn. In de Geertekerk in Utrecht
is hier al veel ervaring mee opgedaan. We hebben contact
gezocht met één van de organisatoren in Utrecht en willen
dit nu graag voor onze gemeente mogelijk maken.
Zoom (op zijn Engels uitgesproken: Zoehm)
Elkaar online ontmoeten kan via het programma Zoom.
Maximaal honderd mensen kunnen elkaar zien en spreken
op deze manier. Op de foto een voorbeeld van hoe dat er
dan uitziet. U ziet drie mensen uit de kerkenraad. Onno en
ik zijn in beeld, helaas boog Simone net naar beneden
waardoor we vooral haar haar kunnen bewonderen.
In Zoom komt er een gele rand om het beeld van degene
die praat. Zo kun je altijd zien wie er aan het woord is. Door
elkaar heen praten lukt niet: er wordt altijd maar één per
soon tegelijk hoorbaar gemaakt.
Wanneer er een groter aantal mensen deelneemt, kan de
coördinator kleinere groepjes indelen van bijvoorbeeld vier
mensen. Deze mensen kunnen dan apart van de anderen
met elkaar praten. Een breakout room wordt dat genoemd.
Voor elk groepje kan een nieuwe ‘room’ geopend worden.
Praktisch
- Via de rondzendmail wordt een weblink verspreid. Op de
website komt deze link ook te staan. Als je daarop klikt, kom
je automatisch bij het koffiedrinkmoment uit.
- Wanneer je wilt Zoomen via een mobiel of een tablet, kan
het zijn dat je eerst de app Zoom Cloud Meetings moet
installeren. Bij een iPhone doe je dit via de Appstore. Bij
andere mobieltjes kan dat meestal via Google Play.
Als je meedoet via een laptop of computer kom je via de
weblink automatisch in Zoom terecht en hoef je niet eerst
iets te installeren.
- Let er goed op of er een camera op je beeldscherm zit, en
of er geen klepje voor zit.

Het tweede is:
Dit icoon staat voor de microfoon. Als er een rode
streep doorheen staat, kunnen anderen je niet horen.
Als je er op klikt, verdwijnt de rode streep en kunnen ande
ren horen wat je zegt. Maar ook alle achtergrondgeluiden
zijn dan hoorbaar. Soms kan het dus ook handig zijn om de
microfoon even uit te zetten.
De derde is:
Wanneer je hierop klikt, kun je zien hoe hard het geluid
staat. Je ziet een balk van 0 tot 100. Als je niks hoort,
kan het komen doordat je geluid op nul staat. Schuif op de
balk naar een volume waarop je iedereen goed kunt horen.
- Het kan voorkomen dat het geluid storing geeft, vooral
wanneer er veel mensen deelnemen aan Zoom. In dat
geval zal worden gevraagd om alle microfoons te sluiten.
Met andere woorden: klik (of tik met je vinger) op het
icoontje zodat er een rode streep doorheen komt te staan.
Kortom:
Op 24 januari doen we een try out. Om half elf ’s ochtends
gaan we koffiedrinken. Iedereen die mee wil doen, kan om
half elf op de link klikken. Met een kopje koffie of thee bij de
hand, eventueel met wat lekkers erbij voor de gezelligheid
gaan we dan kijken of het ons lukt: weer samen
koffiedrinken!
Op 31 januari komt er een digitale kerkdienst. Wanneer
iedereen de dienst om half elf aanzet, kunnen we aanslui
tend online koffiedrinken met elkaar en napraten over de
dienst.
Kirsten Slettenaar

- Als je op de link hebt geklikt en terecht bent gekomen bij
het online koffiedrinken, ben je er bijna. Er zijn dan drie
icoontjes die je in de gaten moet houden.
Het eerste is:
Dit is het teken waaraan je kunt zien of je camera aan staat.
Als er een rode streep doorheen staat, is de camera
uit en kunnen anderen je niet zien. Klik op het icoontje en
de camera gaat vanzelf aan.
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Pastorale Zorg … onze zorg!
Pastorale zorg is een belangrijk aspect in onze gemeente
en het belang daarvan neemt met de vergrijzing alleen
maar toe. Dit blijkt onder andere ook uit de enquête van
afgelopen jaar, waarin bijna 40% van de respondenten
pastorale zorg belangrijker vindt dan de zondagsdienst.
Omdat verwachtingen over pastorale zorg en de daadwer
kelijke mogelijkheden nog wel eens uiteen lopen, is het
goed om nog eens te belichten wat pastorale zorg in onze
gemeente inhoudt en hoe dat op dit moment vorm wordt
gegeven.
Kerkorde
In de kerkorde (Reglement J) staat onder meer het volgen
de te lezen over pastoraat (accentuering door mijzelf).
Art. 1. In de geest van het evangelie van Jezus Christus geeft
een gemeente persoonlijke en gemeenschappelijke aan
dacht en hulp bij de verwerking van levenservaringen en
bij het zoeken naar en de vervulling van hun
levensopdracht aan hen die zulks behoeven.
Art. 2.1 Krachtens de opdracht om elkaar te ondersteunen
en te bemoedigen zijn de leden van een gemeente
gezamenlijk verantwoordelijk voor het pastoraat. Op de
kerkenraad en de predikant van een gemeente rust een
bijzondere verantwoordelijkheid voor de uitvoering daar
van.
Twee belangrijke aspecten komen hierin naar voren, name
lijk dat de hele gemeente verantwoordelijk is en dat de
bijzondere verantwoordelijkheid van de predikant vooral
gaat om zingevings vraagstukken. In de reeds genoemde
enquete onderstreept meer dan 50% het feit dat niet alleen
de predikant verantwoordelijk is voor het pastoraat.
Maar hoe wordt deze pastorale verantwoordelijkheid nu in
de praktijk in onze gemeente ingevuld?
Gemeenteleden en -vrienden
Allereerst is belangrijk dat leden en vrienden aandacht en
zorg voor elkaar hebben. Deze aandacht kan praktisch van
aard zijn bij ziekte of ongeval (boodschappen doen, ver
zorging), maar kan door een telefoontje of een bezoekje
ook voorkómen dat mensen bijvoorbeeld vereenzamen.
Ook het deelnemen aan een telefoonketen voor een da
gelijkse belronde of aan een groepsapp van gemeentele
den is een goed voorbeeld van wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
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Contactleden en diaconie
Onze contactleden hebben een speciale rol. Zij signaleren
in hun wijk als iemand op welke wijze dan ook in de knel
komt. Als er actie moet worden ondernomen door diaconie
of predikant, dan geven zij dit door. Onze diaconie onder
steunt bijvoorbeeld financieel, maar kan ook een telefoon
keten of bezoekschema opzetten. Wel wordt er van onze
leden of vrienden verwacht dat zij zichzelf melden bij hun
contactlid of bij de predikant als er een probleem of hulp
vraag is. Onze contactleden en predikant zijn niet
helderziend!
Predikant
De predikant heeft in het pastoraat een bijzondere rol en
richt zich vooral op leden en vrienden die een zingevings
vraag hebben en/of behoefte hebben aan een verdiepend
gesprek rondom ziekte, overlijden of andere ingrijpende
situaties. Onze predikant heeft een aanstelling van 60% en
naast alle activiteiten als voorbereiding van zondagsdien
sten, overleg met kerkenraad, diaconie, liturgiecommissie,
programmacommissie en (verplichte) landelijke taken blijft
er gemiddeld 2 dagdelen per week over voor deze pasto
rale taak. Daarin vallen dan ook bijzondere activiteiten als
stervensbegeleiding en uitvaarten. Dat betekent in de
praktijk dat er keuzes moeten worden gemaakt wie de hulp
het hardst nodig heeft en in welke vorm (bellen of bezoe
ken). Het gevolg is helaas ook dat niet aan alle (onuitge
sproken) verwachtingen over met name bezoeken van de
predikant kan worden voldaan.
Covid-19
Zolang er vanwege de coronamaatregelen beperkingen
worden geadviseerd in het onderlinge contact, zal onze
predikant zich terughoudend opstellen wat betreft het af
leggen van huisbezoeken. Waar mogelijk verdient telefo
nisch contact of beeldbellen de voorkeur.
Werkgroep Pastorale Zorg
Omdat de vraag naar pastorale zorg alleen maar zal toe
nemen, terwijl het aanstellingspercentage van de predi
kant de komende jaren naar verwachting wordt terugge
bracht, is de werkgroep Pastorale Zorg in het leven geroe
pen. Deze werkgroep heeft als opdracht om een oplossing
aan te dragen hoe we in de komende jaren in onze ge
meente pastorale zorg vorm gaan geven.
Onno Bordes
Voorzitter a.i.
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Bericht van de Programmacommissie

Doe mee met WhatsApp
1 Wat is het?
WhatsApp is een app (toepassing) die je kunt installeren
op een smartphone (mobieltje). Er is een internetverbinding
op je mobiel nodig. Het gebruik is – anders dan bij sms’jes –
gratis. Als programmacommissie willen we gebruik maken
van deze app om binnen de gemeente berichten met el
kaar uit te kunnen wisselen. Dat doen we door deelnemers
in groepjes in te delen, bijvoorbeeld ‘de groep Enschede’.
Er is per groep een coördinator die de 06-nummers verza
melt en die de groepsapp beheert. Elke deelnemer zorgt
ervoor dat WhatsApp is geïnstalleerd op de eigen mobiel.
Bij de installatie kunnen wij assistentie verlenen. Elk lid van
een appgroep ontvangt alle verzonden berichten.
2 Waarom?
Het doel is mensen op een laagdrempelige manier met
elkaar in contact brengen. Het is een mogelijkheid om de
onderlinge gemeenschapsbanden te bevorderen en te
onderhouden. Het middel is niet bedoeld om ditjes en
datjes (zoals bijvoorbeeld allerlei grappige plaatjes) uit te
wisselen.
3 Hoe werkt het?
Er is één coördinator per groep. De coördinator fungeert als
vraagbaak, let op de inhoud van de berichten en kan
mensen toevoegen of verwijderen uit de groep. Er zijn geen
verplichtingen. Je bepaalt zelf of je berichten stuurt of be
antwoordt. Je kunt Ieder moment instappen of uit een groep
stappen.
Het idee is dat de groep vooraf zelf onderwerpen kiest – in
overleg met de coördinator– binnen welk kader berichten
worden uitgewisseld. Een breed onderwerp is ‘Remonstran
ten’. Via de groepsapp kun je bijvoorbeeld reageren op de
inhoud van Passant of AdRem. Andere mogelijke onderwer
pen zijn muziek of een boek. Ook kunnen berichten over
elkaars welzijn worden gedeeld. Wij publiceren een over
zicht van de verschillende groepen in Passant
4 Voordelen
WhatsApp is een eenvoudig middel voor smartphone-ge
bruikers om met andere gemeenteleden contacten te on
derhouden. Het voordeel ten opzichte van mail of telefoon
is dat het gemakkelijk een groepsgesprek wordt. Het is
laagdrempelig, eenvoudig te hanteren en op elk gewenst
moment te gebruiken. Je kunt zelf kiezen of en wanneer je
wilt reageren. Het is in Nederland het meest gebruikte
middel om berichten te versturen.
5 Nadelen
Deelname vraagt om zorgvuldigheid en een zeker verant
woordelijkheidsgevoel ten aanzien van de inhoud. Geen
frutsels of babbelarij, want die maken dat mensen afhaken.
Natuurlijk gaat het ook om wederzijds respect.

6. Aan de slag
U doet mee? Mail dan uw 06-nummer aan corlangen@het
net.nl. U kan ook whatsappen naar: telefoonnummer
0618298174. U mag een voorkeur voor een groep aange
ven, bijvoorbeeld de groep ‘boeken’, ‘Remonstranten’ of
‘stad Hengelo’. Eigen ideeën zijn welkom.
De programmacommissie

Mededeling Programmacommissie
Deze eerste Passant is bijzonder geschikt voor een laatste
terugblik op het wel en wee van de programmacommissie
in 2020.
Het jaar begint goed met de ‘Helden uit de Bijbel’. Wij ge
nieten van de lezing Peter van ’t Riet op 15 februari. Op 26
februari starten wij vol goede moed met de leesclub ‘Groe
ne theologie’. In april zit er een stikker op Passant: ‘alle
kerkdiensten en activiteiten zijn tot nader order afgelast’.
Na de Pinksterdienst online op 31 mei is er in juli een kort
durende opleving: een memorabele zomerontmoeting met
Kees de Pater. Iedereen herinnert zich nog de mooie start
zondag op 13 mei te Losser. Daarna gaat het mis. De
langverwachte lezing over ‘Groene theologie’ gaat niet
door. De cursus ‘Ver weg en dichtbij’ blazen wij af, maar
….. ondanks de strakke lockdown zijn er wel de
kerstpresentjes!
Wat te doen? Wij kunnen het niet mooier maken dan het is.
De eerste lockdown was gewoon vervelend. Nu is het
wachten op de prikjes. Een reëel perspectief ontbreekt nog.
Het voelt ongemakkelijk na zo veel jaren met pakkende
activiteiten. Wij bedenken appjes, vlogs, online kerkdien
sten en podcast, maar het is geen compensatie voor het
gemis van het echte, menselijke contact.
Ter afsluiting. Weet u het nog, het inspirerende verhaal over
Ernst Bloch? Sinds ons programma is het wat betreft zijn
naamsbekendheid al maar beter geworden. Vandaar het
volgende citaat: ‘Hoop zou in het geheel geen hoop zijn,
als ze niet kon worden teleurgesteld’.
We gaan door, hopelijk met z’n allen en wij wensen elkaar
het allerbeste.
Namens de programmacommissie, Cor Langen
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Christelijke familie uit Pakistan
procedeert voor hun leven - Deel 2
“Je moet beginnen met de eerste tree”
De christelijke familie Masih blééf doorprocederen voor
asiel. Terugkeer naar Pakistan was levensgevaarlijk, be
schuldigd van blasfemie. Ze kregen uiteindelijk een status.
Dat daar zes (!) asielaanvragen voor nodig waren, kun je
hen aanrekenen maar ook het Nederlandse systeem.
Hij had nog nooit van Amsterdam gehoord, Omar Masih.
Geen tijd voor: “Ik werkte van 7 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s
avonds in onze boekwinkel.” Dat was vóórdat die winkel
afbrandt, aangestoken door een meute die hem beticht
van het beledigen van de Koran. Vóórdat het huis kort en
klein geslagen wordt en aangifte wordt gedaan van blas
femie. Vóórdat het christelijke gezin onderduikt en uiteinde
lijk Pakistan ontvlucht naar Nederland.
Daar doen Omar, zijn vrouw en zijn bejaarde moeder op 2
januari 2015 de eerste asielaanvraag. Omar is voor vertrek
niet eerst langs het politiebureau gegaan om bewijzen van
de aanklacht tegen hem op te vragen. Hij zou wel gek zijn,
dan komt hij niet meer weg. In Pakistan kun je de doodstraf
krijgen voor blasfemie.
Toch is dat precies wat de IND hem verwijt: hij heeft geen
bewijs van de aangifte. “Ze geloofden ons niet”, zegt Omar,
“Dat was een enorme schok voor me.” Het klinkt nóg door
in zijn stem. En inderdaad: de IND oordeelt dat ‘het verhaal
ongeloofwaardig’ is. Het asielverzoek wordt afgewezen.
Omar stelt beroep in, het gaat zelfs tot de RvS, maar dat
mag niet baten. Hij kan zijn zaak niet bewijzen. Verbeten zet
hij tóch door, terwijl zijn zwager in Pakistan zijn best doet de
waarheid aan te tonen. De zwager bemachtigt een ge
waarmerkte kopie van de aangifte tegen Omar en verkla
ringen van buurtbewoners. Hij moet dat zelf bekopen met
brandstichting van zijn huis.
Gewapend met de aangifte en de verklaringen doet het
gezin in 2017 de derde aanvraag. Maar ook die wordt af
gewezen. De rechtbank vindt dat de authenticiteit van de
stukken niet vaststaat. Bovendien: Omar had het bewijs
eerder moeten inbrengen.
Dat is een juridische kwestie: voor een herhaald asielverzoek
moet er een zogeheten ‘novum’ zijn: nieuwe feiten of om
standigheden. Het bewijsmateriaal zou geen novum zijn,
omdat de authenticiteit ervan niet vast te stellen is en het
betrekking heeft op Omars eerste asielverhaal. De IND heeft
dat verhaal echter als niet-geloofwaardig bestempeld en
dat oordeel is door opeenvolgende rechters bekrachtigd.
Daarmee is het afgedaan, vindt de rechtbank in Zwolle.
Omar procedeert door. Een vierde en vijfde keer. Tever
geefs. Een artikel uit een Pakistaanse krant waarin het inci
dent van Omar beschreven wordt, wordt niet geaccepteerd
als bewijs. Zelfs de bevestiging van de redactie van de krant
dat het artikel op de betreffende datum in hun krant heeft
gestaan, wordt terzijde geschoven.

Passant - Februari 2021

Ondertussen is het gezin bij INLIA terecht gekomen. INLIA
schakelt een onafhankelijke deskundige in om onderzoek
te doen in Pakistan: prof. dr. Holden, vooraanstaand
rechtswetenschapper, internationaal gezaghebbend. Zij
weet o.m. de aangifte te verifiëren via het betreffende po
litiebureau. Het komt tot een zesde asielaanvraag.
De IND blijft volhouden dat de authenticiteit van het bewijs
nog steeds niet vaststaat, al trekken ze de deskundigheid
en verklaringen van professor Holden niet in twijfel. De
rechtbank Groningen veegt die redenatie van tafel; het is
van tweeën één. Als de professor deskundig is en haar
verklaringen kloppen, dan dienen haar verklaringen als
bewijs geaccepteerd te worden en komt daarmee ook de
authenticiteit van de betreffende aangifte vast te staan. De
IND moet een nieuw besluit nemen van de rechtbank.
Nu is het de IND die in hoger beroep gaat tegen de uit
spraak. Maar dat wordt ongegrond verklaard. De IND ont
komt er niet aan: er moet een nieuw besluit komen. De
dienst laat dan weten de aanvraag opnieuw af te gaan
wijzen. Ondanks de duidelijke bewijzen. Omar en zijn vrouw
durven het niet eens aan moeder te vertellen. De oude
vrouw is zwak; ze heeft al een open hartoperatie gehad en
een beroerte.
INLIA kaart de zaak op hoger niveau aan: dit kan niet waar
zijn. Als er bewijs wordt geleverd dat het asielverhaal toch
klopt en mensen inderdaad gevaar lopen als ze worden
teruggestuurd, dan moet je terug kunnen komen op je
besluit. En dat gebeurt uiteindelijk. De IND komt inderdaad
terug op het besluit.
Als de advocaat Omar dan belt dat het gezin een status
krijgt, is Omar eerst een kwartier stil. “Ik kon geen woord
uitbrengen. Mijn vrouw dacht dat er iemand dood was. Dat
er heel slecht nieuws was.” Toen hij uiteindelijk de woorden
vond, hebben ze beiden gehuild. “Eerst God gedankt, na
tuurlijk.” Nog steeds in tranen hebben ze het daarna
moeder verteld.
Wat gaat hij nu doen? Wat voor toekomst wil hij opbouwen
in Nederland? “Geen boekwinkel meer in ieder geval”, zegt
hij met een scheve glimlach. Nee: een Pakistaans bbq
restaurant, dat moet het worden: “Dat concept is hier hele
maal nieuw.” Kan hij koken dan? Nee. Zijn moeder heeft
misschien nog recepten van vroeger? Hij lacht: “Ik heb mijn
moeder nog nooit zien koken. We hadden vroeger bedien
den.” Omar en zijn vrouw zullen zelf moeten leren koken.
Maar daar is alle tijd voor, want eerst moeten ze werken,
om te sparen voor het restaurant. “Hoe hoog je ook wil
komen op de maatschappelijke ladder, je moet beginnen
met de eerste tree.”
INLIA
Groningen
N.B. Deel 1 staat in Passant Januari 2021
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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:

Diensten 10.30uur

Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Datum

Predikant | Liturg

Koster | Bloemen

31 jan.

Mw. ds. K. Slettenaar |

--

Mw T. Lotgerink Bruinenberg–van der Weide

onine

Mw. Jolij

Mw. De Jong

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Januari 2021

Penningmeester:

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

Collecte: De Wonne Enschede
Februari

onder voorbehoud van

corona-maatregelen

7 februari

geen dienst

14 februari

Mw. ds. K. Slettenaar

Mw. Touw

Collecte: St. Plant een Olijfboom

Mw. Knol

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

Mw. Van Hasselt
21 februari

Mw. ds. C. Borgers

Hr. Van Gijssel

DoRem

Collecte: Christian Peacemaker Teams

Mw. Van Gelderen

28 februari

Dhr. J.B.Y. Berkvens (i.o.)

Hr. Knol

Collecte: St. Plant een Olijfboom

Mw. Du Rieu
Mw. Stam

Ledenadministratie:
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

Collecterooster

Tel.: 053-478 72 71; e-mail: jlbtw2018@gmail.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

31 jan.
online:

De Wonne Enschede,
zie Passant januari, pag. 5
rekeningnr.: NL49 INGB 0004 1422 99
t.n.v. woongemeenschap de Wonne

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

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

14 febr.
28 febr.:

St. Plant een Olijfboom,
zie Passant januari, pag. 6

21 febr.:

Christian Peacemaker Teams

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

Redactie:

Agenda

Mw. A. Kampinga en Mw. J.C. de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Februari 2021

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

wo. 10 febr. Sluitingsdatum kopij
za. 13 febr. Algemene Ledenvergadering

10.00 - 12.00u

wo. 24 febr. Verspreiden Passant

11.00 - 11.30u

Bloemen uit de dienst
Mw. T. Lotgerink Bruinenberg
tel. 053-478 72 71
email: tvanderw@live.nl
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Website: twente.remonstranten.nl
Inleveren kopij uiterlijk: NB.: 10 februari
Foto voorpagina

Richard Bremer

Foto achterpagina

Roos Boonstra
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