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Geruisloos
Vinger tegen de lippen en dit is stilte. Soms niets anders dan in het gras
verlegen zitten om woorden wat anders zitten is dan bij een teveel aan
zinnen over de polder die het water opslaat zoals opa zijn omhelzingen
bewaarde, wanneer de tranen boven het waterpeil kwamen, opende hij
kort zijn armsluizen, koetjesrepen tegen al mijn hongerstakingen. Dit is het
beeld dat we onthouden: het uitzicht dat iedere ochtend voor ons in de
verf is gezet, de limonade in opa’s veldfles, om de beurt nemen we een slok,
turen de lucht af naar ganzen die volgens hem door kinderhanden
gevouwen zijn en ontsnapt uit de knutseldoos. Sommige vinden we geknakt
terug in het weiland, de vleugels ver naar achteren geduwd, wie de
anatomie van een dier niet kent, heeft weinig vouwrandjes. Om de paar
minuten komt een visser voorbij, vissers zijn net als reigers, doodstil
wachten ze op hun prooi, een oefening in leven, en het aas, ach het aas is
een verstilde lokroep en zie mij. Zo ken je meisjes die niet tegen geluiddichte
kamers kunnen omdat ze er zelf geen in hun borst meedragen, gedachten
keren zich ineens binnenstebuiten, hun oren suizen alsof de zee overwintert
in hun trommelvliezen. En jij bent niet bang om opgesloten te worden, maar
juist voor vrijlaten en alles kunnen waarmaken. Nu geen geluid maken, niet
kraken, niet hoesten, niet om een pepermuntje vragen, het landschap speelt
zich doof en wij rusten, heimwee in al onze manieren van zitten.
Marieke Lucas Rijneveld (1991)
Uit: Fantoommerrie (2019)

Nog onder de indruk van haar gedicht ‘Avondklok’ ging ik lezen in haar tweede dichtbundel
en viel op dit beeldenrijke gedicht. Om er enkele te noemen: Die opa, die zijn armen spreidt
naar het kind als de ontroering hem teveel wordt. De associatie van de overvliegende ganzen
met de gevouwen kraanvogels, symbolen van vrede, liefde en geluk. Andere meisjes die bang
zijn voor het in zichzelf opgesloten zijn. En dan dat begin en slot waarin de stemming
– stil zijn of praten – de manier van zitten bepaalt. Het houdt niet op, lezen en herlezen.
(Peter Hofman).
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Kerkenraadspraat.

Afscheid vanuit Bennekom

De februari vergadering ging weer vanuit huis via Zoom.
Simone opende met een gedicht PSALM van Wislawa
Szymborska.
Het verplicht thuis blijven, elkaar nog niet ontmoeten in
groepen blijft voorlopig nog van kracht.

"Per 1 januari 2021 nemen mijn vrouw en ik afscheid van
de Remonstrantse gemeente Twente,
ongeveer 12 jaar na het overlijden van mijn moeder,
Mimi Brinkman-Niks.
Langzamerhand zijn we redelijk thuis in de gemeente
Vrijzinnigen Bennekom."
Robert en Tineke Brinkman.

Dat betekent dat wederom de geplande ALV vergadering
van zaterdag 13 februari niet doorgaat.
We willen geen algemene vergadering houden online. Toch
moeten we enkele knopen doorhakken. Daarom heeft de
Kerkenraad besloten om bij de volgende Passant en online
een formulier bij te sluiten waar enkele vragen staan, die
beantwoord moeten worden.
En dan staat ook al weer de planning van de reguliere ALV
van april op de lijst. De datum is nog niet bekend maar er
worden al zaken geregeld zoals b.v. het aanleveren van de
jaarverslagen.
In januari is er weer een online dienst gehouden. Deze
dienst is goed ontvangen. De zondag voor deze dienst is er
ook online proef gedraaid met koffie drinken met elkaar.
Ook dat werd als plezierig ervaren. De kerkenraad heeft
besloten om wekelijks online met elkaar koffie te drinken om
10.30 uur. Om niet in gezellige kout te vervallen is het goed
bij dit koffie drinken een thema te verbinden.
Na de online dienst kan over de preek gepraat worden.
We vragen de programma commissie om hier mee aan de
slag te gaan.
De volgende online dienst is zondag 28 februari.
Jacques van Houte neemt zitting in de Raad voor Religies
en Levensbeschouwingen. Daar horen we later vast meer
over.
We hebben het taakoverzicht van de predikant bekeken.
Is prima.
De werkgroep Pastorale zorg is van start gegaan en ook
online 1x bij elkaar gekomen. De tweede bijeenkomst is in
februari gepland.
Onze website is door Kirsten en Anke opnieuw doorgeno
men en aangepast.

Via passant en digitale berichtgeving bleven Robert en
Tineke betrokken met onze gemeente, bleven zo op de
hoogte en deelden wel en wee met hun (moeders)
Remonstrantse verleden in Hengelo, en blijven landelijk
Remonstrant lid.
Dank voor jullie betrokkenheid met onze gemeente.
Vaak kwam een berichtje terug zoals n.a.v. de nieuwjaars
brief 2021 van Onno Bordes waarin het citaat van Mija van
Someren staat: 'Daar waar liefde en hoop samenkomt, is
toekomst'.
“Wat een mooi citaat! Laten we met elkaar hopen op een
goed 2021.
Met onze beste wensen voor u allen” Tineke Brinkman,
Bennekom
Jen van Gijssel

Personalia
Verhuisd naar Verzorgingshuis:
Mw. C.G. van der Lugt-Beekmeijer, Losser,
lid van onze gemeente,
Woonzorgcentrum Gerardus Majella,
Hof Harseveld, Kamer 210
Berghummerstraat 15, 7591 GX Denekamp,
(Christina zou een kaartje heel fijn vinden).
Afgemeld als vriend
Hr. en Mw. Numan-van Luyn, Ambt Delden.
Mw. H. Wolhoff-Kastelein te Hengelo
Jen van Gijssel, ledenadministratie

Tot slot heeft tot onze grote vreugde Onno Bordes aange
geven wat langer interim voorzitter te blijven. In deze Co
rona tijd levert alles een vertraging op. Daarom is het bij
zonder fijn dat Onno zijn periode met enkele maanden heeft
verlengd.

Haiku

Simone van Donselaar

Paul Kuiper

‘Zomaar een datum
om haar niet te vergeten
ik zie crocusjes’

(©michaelgaida)
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InZoomen en koffiedik kijken

Alleen, maar niet eenzaam

De Coronaperiode gaat - zoals het er nu uitziet - nog wel
even duren en we zoeken allemaal naarstig naar middelen
om de verbinding in onze gemeente te handhaven. Eén
van de initiatieven is om op zondag via Zoom samen koffie
te drinken. Inmiddels hebben we dat nu driemaal gepro
beerd. De belangstelling is van dien aard dat we dit willen
voortzetten, ook als er
geen online dienst is.

Coronatijd, een jaar zonder fysiek contact, een jaar dat
kerkdiensten, theater en andere zaken niet kunnen, en ook
geen verjaardagen, jubilea enz., enz. Er werden allerlei
initiatieven gestart om elkaar te horen en te zien, om (digi
taal) bij één te komen, om de kerkdiensten te volgen, te
vergaderen en koffie te drinken via beeldscherm en tele
foon.
Toch bleef je alleen in je eigen 'bubbel'. December kwam
in zicht met al die (familie) feestdagen, wat kon en mocht
er nog? Sinterklaas is van oudsher een echt familiefeest en
met Kerst zitten we graag met de hele familie aan tafel, soms
thuiskomend uit verre streken. In 2020 was dat allemaal niet
mogelijk, en toch ook verrassend weer wel.

Hoe werkt dat dan?
Gezien het enthousiasme willen we graag elke zondag om
10.30 uur een digitaal koffiemomentje van maximaal 3
kwartier hebben. Uit de try-out hebben we teruggekregen
dat als er geen dienst is, er wel een soort thema moet zijn.
Dat kan een gedicht zijn, een foto, een kunstwerk, een
stukje proza, muziek, actueel onderwerp, etc. Op basis
daarvan is het volgende idee ontwikkeld:
- Er wordt een thema bedacht voor de zondagen dat er
geen dienst is en dit thema wordt vooraf op de website en
per mail gedeeld.
- Op de zondagen dat er een online dienst is, is het thema
de nabeschouwing van de dienst.
- In de komende periode wordt dit koffiemomentje geleid
door onze predikant ds Kirsten Slettenaar.
- Er is een ‘host’ die de Zoom-bijeenkomst technisch bege
leid en kan helpen met inloggen, microfoon, camera, etc.
Wanneer?
Tegelijk met het thema wordt ook de uitnodigingslink gepu
bliceerd. De bijeenkomsten starten zondags om 10.30 uur
of direct nadat de on-line dienst is afgelopen. De bijeen
komsten duren maximaal drie kwartier of net zo lang als u
zelf zin heeft. Er is ook de mogelijkheid om in kleinere
groepen met elkaar te praten, dat maakt het wat overzich
telijker.
Organisatie
We zijn op dit moment druk doende om de organisatie rond
te krijgen. Er moet een Zoom abonnement voor de gemeen
te worden aangeschaft, er moeten ‘hosts’ worden gevon
den en ingewerkt, thema’s bedacht, etc. We doen ons ui
terste best om dit zo snel mogelijk geregeld te hebben en
we houden u op de hoogte!
Onno Bordes

Collecte opbrengsten
December
06 dec.

€

86,45

Voedselbank Midden Twente

29 nov.

€ 140,70

Voedselbank Midden Twente
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Er werden lootjes getrokken, hard geknutseld en gedicht:
“Vol verwachting klopten onze harten”.
Vrijdags werden in Nijverdal de Sint-zakken,
“Gorkum bubbel" en "Maasland bubbel" uitgewisseld.
Zaterdag om 16.00 uur: “Sinterklaas is jarig…………..”.
Hilde in het verre Amerika, was net wakker en had de schoen
gezet, er werd bij de eigen schoorsteen gezongen en er
lagen vele pakjes, verpakt als surprises met gedichten, voor
iedereen klaar. Om de beurt werd het uitgepakt en voorge
lezen en er was, natuurlijk, chocolademelk en snoepgoed.
Het was “ouderwets gezellig” al was het op afstand en toch
bij elkaar en opa en oma genoten van het bij elkaar zijn en
dit samen te beleven. Een avond met glans en het stralen
de gezicht van Hilde: “Wat was dit mooi, in 20 jaar geen
Sinterklaas gevierd en ik was erbij”, sprak boekdelen.

Kerstochtend vroeg, wakker worden met pianospel:
”I wish you a Merry Christmas”, gespeeld op de vleugel door
je oma uit het verre Oosten, “live” via de tablet met je vader
aan je bed, op afstand en toch o zo nabij. Juist nu zijn dat
lichtpuntjes waar je weer een poosje verder mee kunt.
Niet alleen, ontmoeten en contact en met elkaar meeleven
kan op vele manieren, leert ons deze tijd.
Een telefoongesprek, een kaartje, (digitale) kerkdiensten,
een berichtje, omzien en aandacht voor elkaar, geeft moed
om door te gaan en deze periode “uit te zitten”.
Het Licht komt, letterlijk en figuurlijk en gloort aan de horizon.
Caroline en Jen
P.S. Het Sintpakje is nog steeds onderweg naar Hilde, als
gevolg van Trump-beleid.
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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:

Online dienst 10.30 uur

Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

28 febr.

Mw. ds. K. Slettenaar

e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

Collecte: St. Plant een Olijfboom
zie pag 6 Passnt januari 2021

Penningmeester:
Mw T. Lotgerink Bruinenberg–van der Weide
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

Overige online diensten

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Elke zondag zijn er om 10.30 uur online diensten in:

Ledenadministratie:
Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en

Geertekerk

andere persoonlijke gegevens:

Utrecht

Mw. J.J. van Gijssel-Boxem

https://utrecht.remonstranten.nl/online/

Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal
Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: gijsbox@hetnet.nl

Vrijburg

Amsterdam
https://www.vrijburg.nl/kerk-tv/

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

Remonstrantse
kerk

Rotterdam
https://rotterdam.remonstranten.nl/digitalekerkdiensten-2/

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

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

Agenda

Coördinatie Kosterij:
De heer J. Lotgerink Bruinenberg

Maart 2021

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

wo. 10 mrt. Sluitingsdatum kopij
wo. 24 mrt. Verspreiden Passant

11.00 - 11.30u

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

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 maart 2021
Foto voorpagina

Richard Bremer

Foto achterpagina

Roos Boonstra
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