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Datum: 15 december: Stilteavond 
Datum: 21 december: Kerstdiner

Agenda
 
Gaat NIET door ivm corona-maatregelen

Datum: vrijdag 24 december
Tijd: 19.30 uur.
Spreker: Kirsten Slettenaar

Kerstavonddienst ONDER VOORBEHOUD

 

Datum: zaterdag 25 december
Tijd: 10.30 uur
Voorganger: Kirsten Slettenaar

Kerstdienst

 

Datum: 12 januari 2022
  Sluitingsdatum inleveren kopij Passant
Datum: 19 januari 2022;  10.30 - 11.00 uur
  Meditatie-bijeenkomst (zie pag.2)
Datum: 26 janurari 2022, 11.00 - 11.30 uur
  Verspreiden Passant

Passant / Meditatie

 
 

Het Kerstlied van de toekomst
 
Er is prachtige muziek geschreven voor de lijdenstijd en voor
Pasen. Hoogstandjes, klassiekers, diepgaande en ontroe
rende muziek waarvan de Mattheuspassion van Bach
waarschijnlijk de bekendste is. Kerstmuziek heeft een heel
andere sfeer, en ook zijn er veel meer bekende kerstliedjes
dan paasliedjes. Stille nacht, de herdertjes lagen bij nach
te, midden in de winternacht, iedereen kan er zo een
aantal opnoemen.
 
Hoewel het thema donker en licht (Kerst) dicht aanligt tegen
dat van Pasen (dood en leven), heeft Kerst toch een heel
andere lading. Waar met Pasen de diepte van de dood
doorklinkt, heeft het licht van Kerst voor veel mensen te
maken met warmte tussen mensen onderling, met een
lichtje zijn voor mensen in moeilijkheden. Vanuit het licht
kijkt Kerst naar het donker. En met Pasen is dat eigenlijk
precies andersom.
 
Kijken vanuit licht heeft effect op je perspectief. Je ervaart
meer ruimte voor hoop, voor empathie, voor hartelijkheid,
voor gulheid. Licht geeft immers ruimte omdat je veel meer
kunt zien, en geeft warmte waardoor je je makkelijker kunt
verbinden met anderen. Tegelijk is alle donker met Kerst
natuurlijk niet verdwenen. Er blijven genoeg kerstdiners
waarin mensen ongemakkelijk bij elkaar zitten omdat de
onderlinge verhoudingen niet alleen lichtpuntjes kenden.
Ook wordt juist het duister van eenzaamheid, pijn en gemis
zichtbaarder. En al dat kerstlicht schijnt niet eens zo lang,
met een paar dagen wordt het al weer rap minder.
 
In de advent was het thema ‘toekomstlied’. Hoe mooi zou
het zijn als we het licht van kerst wat vaker zouden kunnen
oproepen en meenemen in de toekomst. Misschien lukt dat
door een kerstlied waar voor jou dat licht in doorklinkt, te
blijven zingen wanneer de dagen donkerder worden. Mu
ziek verklankt immers bij uitstek sfeer en gevoel. Zo creëer
je een kerstlied van jouw toekomst. Een lied dat je helpt om
te blijven kijken vanuit het perspectief van het licht.
 
Kirsten Slettenaar
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Kort verslag ALV
 
Voor Passant moet voor de 1e december kopij ingeleverd
worden. Omdat de kerkenraad de 7e december vergadert
komt er geen KR-praatje in het maandblad, maar wel een
kort verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV),
gehouden op zaterdag 27 november 2021.
Het was fijn dat de ALV doorgang kon vinden met de nieuw
aangepaste maatregelen. Met de 1,5 meter afstand hou
den en het gebruik van de loopmicrofoon, kon iedereen op
zijn plaats blijven zitten.
De kerkenraden en enkele leden van de programmacom
missies en de beide predikanten van de gemeenten
Twente en Lochem/ Zutphen hebben een Zoomvergade
ring gehad op donderdag 25 november. We gaan samen
werken. Eerst met programma’s. Te denken valt aan een
pelgrimstocht. Vanuit huis, wandelend, in een samenzijn
met een lezing. Heel breed. De programmacommissies
maken een plan van aanpak. 18 januari komen we weer
bij elkaar.
De vergadering is akkoord gegaan met het veranderen van
een aantal verzekeringen. Het eigen risico van de opstal
verzekering kan omlaag, de waarde van de inboedelverze
kering kan worden verlaagd en de verzekering voor kostba
re voorwerpen kan worden opgezegd.
Ook is het voorstel om digitaal te collecteren aangenomen.
Leden, die de dienst volgen via internet kunnen dan mee
doen met de collecte. Dit gaat in per 1 januari 2022.
Belangrijk was het agendapunt Kerkenraad. We nemen
afscheid van Mevr. T. Lotgerink Bruinenberg ( Trijnie) . Wij
zijn heel blij dat zij deze functie jarenlang heeft vervuld. Haar
termijn zit erop. Trijnie heeft aangegeven dat zij de betalin
gen door wil blijven doen. Heel graag. Dank Trijnie.
We namen ook afscheid van Dhr. O.Bordes( Onno). Onno
heeft als interim voorzitter onze gemeente op sleeptouw
genomen, toen dat hard nodig was. We danken hem van
harte en hopen dat we af en toe gebruik kunnen maken
van zijn ervaring. We hebben nu geen voorzitter, penning
meester en secretaris. Er hebben vele oproepen in Passant
gestaan, leden zijn persoonlijk benaderd, maar dat heeft
nog geen resultaat gegeven.
Het voorstel van de KR is om een voorzitterscollectief in te
stellen van 4 personen, aangevuld met vertegenwoordigers
uit verschillende clusters: Dienen, Leren, Vieren en Beheren.
Elk van deze 4 personen neemt gedurende 6 maanden
formeel de functie van voorzitter op zich, aangezien dit re
glementair noodzakelijk is. De vergadering neemt dit
voorstel aan.
Tijdens deze vergadering stelde Emile Cornel zich beschik
baar als penningmeester. Heel fijn en dank! Officieel stond
dit niet op de agenda. Dus de gemeente moet nog een
goedkeuring geven.
We missen dus nog een voorzitter en een secretaris. De
vertegenwoordigers van de clusters Vieren (vacant), Die
nen (Simone van Donselaar) Leren (geen vertegenwoordi
ger, maar een vraagbaak is Bärbel Dörbeck) en voor de
cluster Beheren heeft Roos Boonstra zich opgegeven.

Deze vertegenwoordigers sluiten zo 4 x per jaar aan bij de
kerkenraadsvergaderingen.
De vergadering geeft toestemming om de twee-wekelijkse-
diensten in de maanden juli en augustus voort te zetten. In
die maanden wordt ook vaak een DOREM dienst gehouden
en de andere zondagen worden opgevuld met de ontmoe
tingsdiensten.
Het kerkgebouw wordt opgeknapt. De vloer van de achter
zaal, die nu tuinzaal gaat heten, wordt vernieuwd. Muren
worden geschilderd, de harmonicadeur van de kerkruimte
wordt opgeknapt en als laatste worden er nieuwe stoelen
aangeschaft.
In Passant van november staat een stuk over het pastoraat.
Alle contactleden gaan persoonlijk uitleg geven aan hun
leden wat dit precies betekent.
Het TV programma “Zie je zondag“ is gunstig ontvangen.
De medewerkers en geïnterviewden hadden een goede
samenwerking.
Dan rest ons nog iedereen goede feestdagen te wensen
en een prettige jaarwisseling.
Simone van Donselaar.

Nieuwe cantor
 
Een aantal van u zal het al wel zijn opgevallen: er is een
nieuwe dirigente voor de cantorij. Ze heet Gerrie van der
Horst en komt uit Ruurlo. Al enkele maanden zingt de can
torij met veel plezier en inzet onder haar bezielende leiding.
Ze wilde eerst een tijdje kijken of ze zich thuis zou voelen bij
de Remonstranten. Daarom wilde ze nog niet beslissen of
ze definitief zou blijven. Inmiddels is haar gebleken dat ze
ons een fijne gemeenschap vindt, waar ze zich graag als
cantor aan wil verbinden. Daar zijn we heel blij mee. We
gaan dus verder met het instuderen van liederen, om zo
een muzikale bijdrage te kunnen leveren aan de diensten.
Het zou heel fijn zijn als er meer mensen mee gaan zingen.
Vooral mannen zijn erg welkom. Maar ook vrouwen worden
uiteraard van harte verwelkomd.
Paul Kuiper, Boudewine Bonebakker en Iris Kraak

Gerrie van der Horst
van Ruurlo naar Hengelo
zingt verder met ons
Paul Kuiper
 

Meditatie
 
Een hulpmiddel om de stilte te zoeken is meditatie.
Op verzoek van een gemeentelid organiseert de program
macommissie een maandelijkse meditatie bijeenkomst.
Datum: elke derde woensdag van de maand;
Tijd:      10.30 tot 11.00
We beginnen op woensdag 19 januari.
Iris Kraak
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Eenzame tenor zoekt ondersteuning
 
Nee, dit is geen contactadvertentie, maar wel een oproep!
Onze cantorij draait weer volop en met veel plezier onder
de bezielende leiding van Gerrie van der Horst. De zang
stemmen sopraan, alt en bas zijn op dit moment redelijk
bezet, alleen de tenor staat nog moederziel in zijn eentje.
En dat is best lastig als we vierstemmig willen zingen.
 
Dus: bent u een tenor en houdt u van zingen, kom ons dan
versterken. Ook als u een andere zangstem heeft, bent u
natuurlijk van harte welkom! Wij repeteren elke dinsdagmor
gen van 10.00 – 11.00 uur (coronaproof!) in de kerkzaal.
 
Onno Bordes

ALV stelt prioriteiten in renovatie
 
In de vorige Passant hebben wij u bericht over de renova
tiewerkzaamheden, die inmiddels in opdracht zijn gegeven
(vloer van de tuinzaal, schilderwerk en video-installatie). Na
aftrek van de kosten van deze werkzaamheden resteert nog
een budget van ca. € 10.000,-, maar het totaalbedrag van
het wensenlijstje is groter dan het beschikbare budget.
Daarom heeft de kerkenraad de Algemene Ledenvergade
ring van 27 november een wensenlijstje voorgelegd met
aanvullende renovatie-activiteiten en daarbij de vraag
gesteld wat de leden het belangrijkst vinden.
 
Na een levendige en constructieve discussie zijn door de
ALV de volgende prioriteiten gesteld:

1. Schilderen (of schoonmaken) van de muren van de
kerkzaal (ca. € 2.500,-),

2. Vervanging van de harmonicawand tussen kerkzaal
en ontmoetingsruimte (ca. € 4.500,-)

3. Nieuwe stoelen in de tuinzaal, vergelijkbaar met de
stoelen in de kerkenraadskamer (ca. € 1.500,-),

4. Renovatie van de ontvangsthal/garderobe.
 
De vervanging van 50 stoelen in de kerkzaal was voor een
aantal leden wel een grote wens, maar dat kost relatief veel
geld (ca. € 130,- per stoel). Een mogelijkheid werd geop
perd om een aantal stoelen in de kerkzaal te voorzien van
een zitkussen.
 
Het opknappen van de ontvangsthal/garderobe bestaat
vooral uit het verminderen van het aantal kapstokken en
de ruimte wat lichter van kleur te maken. Dat zou misschien
ook wel (gedeeltelijk) in eigen beheer kunnen worden uit
gevoerd.
 
De kerkenraad is de renovatiecommissie zeer erkentelijk
voor het vele werk dat inmiddels is verzet en heeft veel
vertrouwen in de uitvoering van de plannen.
 
Onno Bordes
 

Collectedoel januari 2022
 
Binnen de diaconie is afgesproken dat in december 2021
èn januari 2022 weer voor  de Voedselbank wordt gecol
lecteerd. 

De kerkdiensten in januari 2022
 
We beginnen het nieuwe jaar een beetje anders dan an
ders. Graag licht ik hier toe welke plannen er zijn.
De eerste zondag van 2022 valt op 2 januari. Er is besloten
om hier een ontmoetingsdienst van te maken, net zoals we
die in de zomerperiode een paar keer hebben gehad. Dat
wil zeggen dat er geen officiële kerkdienst is, maar wel een
samenzijn rondom een inhoudelijk thema, waarna natuur
lijk alle ruimte is voor de nieuwjaarswensen onder het genot
van iets lekkers.
 
Voor de eerste kerkdienst van het nieuwe jaar komen we
bij elkaar op 9 januari. Dit is meteen een dienst met een
bijzonder tintje: ds. Johan Goud gaat voor en hij zal
Ids Bakker en mij bevestigen als lid van deze gemeente.
Om verschillende redenen zijn Ids en ik in eerste instantie
vriend geworden van de remonstranten. Inmiddels voelen
we ons zo thuis dat we beiden graag lid willen worden.
 
In het rooster staat vervolgens dat op 16 januari de jaarlijk
se dienst met de Raphaël Exodus parochie is. Deze is om
organisatorische redenen verplaatst. Dat betekent dat er
op 16 januari een reguliere kerkdienst is waarin ik zal voor
gaan. Omdat de Raphaël Exodus parochie is gefuseerd,
dragen zij die naam niet meer maar horen zij nu bij de Sint
Franciscus geloofsgemeenschap. Op 23 januari is deze
gezamenlijke dienst in onze kerk, waarbij pastor Hélène van
den Bemt samen met mij voorgaat. En vanaf 30 januari 
volgen we weer het rooster met de diensten en de predi
kanten zoals Jen van Gijssel dat ieder jaar met veel inzet
voor ons regelt.
 
Hoe de ontwikkelingen rondom Covid zullen verlopen kan
niemand voorspellen. Mochten er veranderingen komen in
bovenstaande planning, zullen we die bij voorkeur via de
nieuwsbrieven op de mail bekendmaken. Ook op onze
website www.twente.remontranten.nl worden eventuele
veranderingen nauwkeurig bijgehouden en aangegeven.
 
Kirsten Slettenaar
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Datum Predikant,    Liturg   
Organist,    Collecte
 

Koster, Bloemen,
Koffie

December    

19 dec. Arie Nico Verheul Roos Boonstra

4de Advent Nel Korstanje
Dennis Vallenduuk
Voedselbank
 

Roos Boonstra
Willemien Huiziinga

24 dec. Kirsten Slettenaar Casper Suir

19.30 uur Iris Kraak Juke Touw

ONDER
VOORBEHOUD

Paul Kuiper
Voedselbank

Like van Hasselt

25 dec. Kirsten Slettenaar Jan van Gijssel

Kerstdienst Ada Douwes Dekker Juke Touw

  Paul Kuiper
Voedselbank

Jen van Gijssel

26 dec. Geen dienst  

Januari 2022    

02 jan. Ontmoetingsbijeenkomst  

09 jan. Johan Goud Maarten Huiskamp

  Iris Kraak
Paul Kuiper
Voedselbank

Ada Douwes Dekker
Eef Huiskamp

16 jan. Kirsten Slettenaar Roos Boonstra

  Ada Douwes Dekker
Paul Kuiper
Voedselbank

Boudewine
Bonebakker
Anneke Huising

23 jan.
Week van de
Eenheid
 

Pastor Hélène van den Bemt /
Kirsten Slettenaar
Marga Jolij
Dennis Vallenduuk

Juke Touw
Els du Rieu
Thea Reerink

Diensten 10.30uur
 

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

  Foto voorpagina

Foto achterpagina

Richard Bremer

Roos Boonstra

Adressen
 

Predikant:
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: 
Vacature

e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

 

Secretaris:
Vacature

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

e-mail: kerkenraad.rgt@gmail.com

 

Penningmeester:
Vacature

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

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

Betalingen: Bank: NL79 ABNA 0474 6683 47.

t.n.v.: Rem.Gemeente Twente

 

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

andere persoonlijke gegevens:

Jen van Gijssel

Mensinkweg 56a, 7442 TE Nijverdal

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:

t.n.v. Diaconie Rem.Gemeente Twente

 

Kerkgebouw:
Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel: 074–291 82 49

 

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

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

 

Website: twente.remonstranten.nl

Inleveren kopij uiterlijk: 
2de woensdag: 12 januari 2022
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