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Wees niet bang

Agenda

wees niet bang je mag opnieuw beginnen
vastberaden doelgericht of aarzelend op de tast
houd je aan regels volg je eigen zinnen
laat die hand maar los of pak er juist een vast

Algemene Ledevergadering

wees niet bang voor al te grote dromen
ga als je het zeker weet en als je aarzelt wacht
hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen
het mooiste overkomt je het minste is bedacht
wees niet bang voor wat ze van je vinden
wat weet je van een ander als je jezelf niet kent
verlies je oorsprong niet door je te snel te binden
het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went

Datum:

zaterdag 29 mei

Tijd:

10.00 - 12.00 uur

Let op:

opgeven bij: Onno Bordes:
kerkenraad.rgt@gmail.com
ivm corona-regels, max 30 personen

Zomerontmoetingen
Thema:

Hendrik Werkman

Datum:

14 juli

Tijd:

10.30 - 12.00 uur

Sprekers:

Paul Kuiper en Cor Langen

wees niet bang je bent een van de velen
tegelijk is er maar een als jij
dat betekent dat je vaak zult moeten delen
en soms zal moeten zeggen laat me vrij

Freek de Jonge (1944)

Zo’n anderhalf jaargeleden stond er in Ad Rem een
indringend interview met Freek de Jonge aan de hand
van deze tekst. Hij schreef dit lied in 1999 voor zijn dochter,
kort voor de millendiumwende. Het bezingt eigenlijk de
keerzijde van de vele angsten die ons kunnen beheersen.
Mij treffen de regels die twee bewegingen weergeven:
een naar binnen en een naar buiten.
Je kunt het lied via Youtube zien en horen in verschillende
uitvoeringen.
Peter Hofman
Uitsnede Pinkster-stola gemaakt door Heddy Hummelen
voor de voormalige Eudokiakerk te Enschede

Passant - Juni 2021
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Kerkenraadspraat juni

Collecterooster juni en juli 2021

Met het kleine groepje vergaderden we weer fysiek in de
kerkenraadskamer. Wat was het fijn om elkaar weer op deze
manier te zien en te spreken.
Onno opende de vergadering met het voorlezen van het
Credo uit het boek 'Geloofsbelijdenis' van Dorothee Sölle.
Een interessant en indrukwekkend stuk.
Als u deze Passant ontvangt is de Pinksterperiode voorbij.
Wij hopen dat u goede dagen heeft gehad.

De Stichting Twentse Wens Ambulance

De kerkenraad bedankt de diaconie voor de prachtige
Pinkstergroet, die wij allen hebben ontvangen.
Deze vergadering stond in het teken van de voorbereiding
van de ALV op zaterdag 29 mei 2021. NB. opgeven bij
Onno Bordes: kerkenraad.rgt@gmail.com ivm max. 30
personen!
Tijdens de ALV buigen wij ons over de voorstellen die door
de werkgroepen op papier zijn gezet. Iedereen kan zich op
deze dag nog meer laten informeren.
In de vorige KR praat stond een stukje over het aantrekken
van nieuwe KR leden. Ook dit punt komt op de ALV aan
de orde. Wij hebben in onze gemeente onze eigen regele
menten. Daarin staat dat een 'vriend' geen voorzitter van
de KR kan zijn. In de kerkorde staat dat echter niet. Vrienden
en leden hebben dezelfde rechten en plichten. Dat opent
voor ons nieuwe perspectieven.

De Stichting Twentse Wens Ambulance is een non-profit
organisatie die ANBI erkend is. De stichting heeft als doel
de laatste wensen van langdurig zieken en (pre)terminale
patiënten mogelijk te maken door passend vervoer te bie
den. Onder begeleiding van onze vrijwilligers beleven deze
mensen een onvergetelijke dag waarbij ze in het zonnetje
worden gezet en even hun ziekte vergeten.
Op dit moment heeft de stichting zo’n 65 vrijwilligers met het
hart op de juiste plek. Van artsen en verpleegkundigen tot
ambulancechauffeurs; onze vrijwilligers zijn allemaal af
komstig uit de medische wereld en hebben daardoor de
nodige ervaring. Zij zijn goed geschoold en zetten zich naast
hun baan in de zorg, in voor onze stichting. Bij de Twentse
Wens Ambulance houden we goed toezicht op kennis en
ervaring en daarom verzorgen wij regelmatig trainingen om
de vaardigheden van onze vrijwilligers op peil te houden.
Contactgegevens:
Stichting Twentse Wens Ambulance
Krabbenbosweg 46A, 7555 EL Hengelo
Bank: NL 80 RABO 0137208995:
Namens de diaconie: Jan Vervoort

Het is nog niet helemaal geregeld, maar de cantorij is van
plan voortaan, als we weer mogen zingen de vrijdagoch
tend te gebruiken voor hun oefenuur.
En zo gaan wij langzaam de zomer tegemoet. Velen onder
ons zullen vaccins hebben gekregen en wie weet kunnen
we elders in Nederland de zinnen verzetten.

Simone van Donselaar

Voedselbank
Voedselbank, nu in de coronatijd nóg belangrijker!

Personalia
Hengelo, 23 mei 2021, Pinksteren: Doop en Bevestiging
Door ds. Kirsten Slettenaar, gedoopt en bevestigd als lid van
de Remonstranten
* Dhr. Wernand Nijenhuis, lid van onze gemeente.
Jen van Gijssel, ledenadministratie.

Hopelijk kunnen we in de komende maanden weer naar
ons kerkgebouw. De voedselkrat, aanwezig in de ontmoe
tingsruimte, kan dus weer worden gevuld met alle houdba
re voedselproducten, zeep- en wasproducten.
Ook kunt u financieel blijven ondersteunen door te doneren
via het rekeningnummer van de diaconie,
NL50 INGB 0003 6979 24 met vermelding "voedselbank".
Hartelijk dank.
Namens de Diaconie en Anke Kampinga en
Johanna de Jong die de voedselkrat beheren.
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Nieuws van de
Programmacommissie
1 Zomerontmoetingen
Goed nieuws. Wij hebben weer drie zomerontmoetingen
gepland op 14 juli, 28 juli en 11 augustus.
Hendrik Werkman
Datum: 14 juli 2021
Tijd:
10.30 – 12.00 uur
Sprekers: Paul Kuiper en Cor Langen
Plaats:
Remonstrantse Kerk, Hengelo
Toegang: Gratis
Dankzij de reproducties van Rein Meijer verzorgen wij een
bijeenkomst over Hendrik Werkman (1882-1945), de beken
de schilder uit Groningen. Ze worden tentoongesteld in de
kerk. Het gaat om de Chassidische legenden, voor het eerst
uitgegeven in 1941- 1943. De teksten met de afbeeldingen
zijn in boekvorm verschenen in 1982.
2 Zoom koffiedrinken
Er waren acht zoom-bijeenkomsten met een thema.
Een overzicht van de onderwerpen:
14/2 Grenzen aan gehoorzaamheid
14/3 Racisme
21/3 Franciscaanse zegenbede
28/3 Schrijfproject
11/4 Mieke de Jong
02/5 Geloofsbelijdenis
09/5 Edy Korthals Altes
16/5 Verlangen
We gaan door! We denken nog na over de vorm.
3 Schrijfproject
Wij hebben inmiddels de eerste etappe van onze pelgrims
tocht overleefd met acht deelnemers en met zeer verschil
lende, interessante bijdragen. Er volgen nog twee etappes.
In de derde week van juni hopen we de tocht met een fy
sieke bijeenkomst, met de mogelijkheid de schrijfervaringen
uit te wisselen, in de kerk af te sluiten. Nadere informatie
volgt.
4 Podcast
De podcast blijft het goed doen. Er zijn inmiddels meer dan
75 bezoekers op de website geteld. Er is een nieuwe podcast
met een gesprek over levenskunst in de maak.
Tenslotte
Het zijn al met al mooie ontwikkelingen. Wij hopen u de
komende maanden vaak te kunnen ontmoeten, het liefst
in levenden lijve.
Namens de programmacommissie, Cor Langen
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'Je voelt je een crimineel'
Haar verhaal zou niet misstaan in de bundel die asieladvo
caten aanboden aan de Tweede Kamer en de Raad van
State: ‘Ongehoord: onrecht in het vreemdelingenrecht’. De
bundel toont hoe de overheid vreemdelingen regelmatig
net zo slecht behandelt als de slachtoffers in de toeslagen
affaire: migranten worden bij voorbaat weggezet als oplich
ters, de overheid houdt rigide vast aan regeltjes en de be
stuursrechter controleert onvoldoende. Dona kan van alle
drie meespreken.
Ze vraagt in 2010 hier asiel aan. In de oorlog in Kosovo is ze
verkracht door Serviërs. Dona is nu een schande voor haar
familie, zeggen haar broers: “Waarom pleeg je geen zelf
moord?” Ze terroriseren haar en slaan haar geregeld in el
kaar. Als ze op haar werk ook nog bedreigd wordt, vlucht
ze. In Nederland vertelt ze haar verhaal. Hoe moeilijk ook,
met posttraumatisch stresssyndroom.
Maar de IND gelooft Dona niet en wijst haar aanvraag in
2012 af. “Ze dachten dat ik dit verzon.” Ze huilt. “Dat doet
zoveel pijn. Ik ben een eerlijke vrouw. Ze doen alsof je liegt.
Je voelt je een crimineel.” De rechtbank verklaart Dona’s
beroep gegrond. Dat gebeurt niet vaak. Maar de IND pro
cedeert door en in 2013 beslist de Raad van State in het
voordeel van de dienst. Dat gebeurt wél heel vaak. Niet voor
niets is de bundel ook aangeboden aan de Raad van State.
Intussen heeft Dona Ylli ontmoet. Ze toont foto’s van een
innig gelukkig koppel. Het noodlot slaat precies 4 dagen
voor de trouwdag in 2015 toe. Ylli blijkt uitgezaaide kanker
te hebben en is niet meer te redden. Binnen 7 maanden is
hij dood. Dona staat op straat. Zonder inkomsten. En zonder
verblijfsvergunning. De procedure voor ‘verblijf bij partner’
is eerder gestrand op de regeltjes. Daarvoor moet je nog in
het land van herkomst een ‘machtiging voorlopig verblijf’
aanvragen. Maar toen kende Dona Ylli nog niet.
Een jaar na zijn overlijden lukt het haar om de draad weer
op te pakken. Ze vraagt om hier te mogen blijven op hu
manitaire gronden. Te laat vindt de IND, en wijst de aan
vraag in 2017 af. Ook het bezwaar wordt ongegrond ver
klaard. Voor de IND is PTSS geen ernstige medische toe
stand. De advocaat legt zich er niet bij neer; er loopt een
nieuwe procedure. “Het was beter geweest als ik was ge
storven aan corona”, zegt Dona moe. Maar de advocaat
en INLIA geven de moed niet op.
INLIA, in 1988 opgericht, staat voor:
Internationaal Netwerk van
Lokale Initiatieven met Asielzoekers.
Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting,
Groningen
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Adressen
Predikant:
Kirsten Slettenaar
Studieverlof van 1 mei tot 1 september 2021
contact: Jen van Gijssel; email: gijsbox@hetnet.nl;
tel.: 0548-61 05 61 of 06 47 77 38 21

Voorzitter (a.i):
Onno Bordes

Diensten 10.30uur
Datum

Predikant,

Liturg

Organist,

Collecte

Tel.: 06 832 453 77; e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com
Koster, Bloemen,

Secretaris:

Koffie

Vacature
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Mei
30 mei

e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com
Jan van Belle, Gersloot (fr)

Maarten Huiskamp

Ada Douwes Dekker

Erika Schenck

Penningmeester:

Paul Kuiper

Eef Huiskamp

Trijnie Lotgerink Bruinenberg
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tent of Nations (zie Passant mei)

Tel: 053-478 72 71; e-mail: tvanderw@live.nl
Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.
t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

Juni
06 juni

Madelief Brok (i.o)

Casper Suir

Nel Korstanje

Eef Huiskamp

Dennis Vallenduuk

Trijnie Lotgerink

Stichting Twentse Wens Ambulance

Ledenadministratie:
Voor al uw aan- en afmeldingen, adres- en
andere persoonlijke gegevens:
Jen van Gijssel
Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal

13 juni

Dora Lunenburg-Moret, Rotterdam

Gerrit Knol

Marga Jolij

Roos Boonstra

Dennis Vallenduuk

Greetje Knol

Stichting Twentse Wens Ambulance

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

Diaconie:
Eef Huiskamp
Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: eefhuiskamp@gmail.com
Rekeningnr.: NL50 INGB 0003 6979 24:

20 juni

Margot Vermeulen

Roos Boonstra

DoRem

----

DO

Dennis Vallenduuk

Greet van Gelderen

Christian Peacemaker Teams

27 juni

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

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

Jan Berkvens

Jan van Gijssel

Iris Kraak

Boudewine

Dennis Vallenduuk

Bonebakker

Stichting Twentse Wens Ambulance

Jen van Gijssel

Agenda juni 2021

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

Redactie:
Anke Kampinga en Johanna de Jong
Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

za. 29 mei Algemene Ledenvergadering
opgeven: mail naar
kerkenraad.rgt@gmail.com
wo. 09 juni

Sluitingsdatum kopij Passant
NB; dubbelnummer juli/augustus

wo. 23 juni

Verspreiden Passant

10.00-12.00u

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

Website: twente.remonstranten.nl
Inleveren kopij uiterlijk: 12 mei 2021

11.00-11.30u

Foto voorpagina

Richard Bremer

Foto achterpagina

Roos Boonstra

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