
Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente 

Gemeente Twente

Datum: 08 juni (zie pag. 3)
Tijd: 14.00 - 15.30
Spreker: Jolanda Toenkes

Agenda
 
Afsluiting 'Leven en levenseinde'

 

Datum: 09 juni
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Spreker: Kirsten Slettenaar

Cursus Remonstrantica

 

Data: 06 juli, 20 juli, 03 aug. en 17 aug.
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
  Volgende Passant meer informatie.

Zomerontmoetingen

 

Datum: 08 juni, sluitingsdatum kopij Passant
Datum: 22 juni, verspreiding Passant
Tijd: 11.00 - 11.30 uur

Passant 

 

Pinksteren
 
Eigenlijk is het best bijzonder dat met Pinksteren de metafoor
van vuur centraal staat. We kennen vuur immers vooral als
een chemische reactie die voor vernietiging zorgt. Van 19
september tot 13 december 2021 spuwde de vulkaan op
het Canarische eiland La Palma lava, waarbij zo’n 3000
huizen en gebouwen vernield werden en één persoon om
het leven kwam. Recent kennen we het vuur van raketaan
vallen en bombardementen in Oekraïne. Ook hier geven
de beelden vooral zwartgeblakerde gebouwen en rookplui
men te zien. En helaas veel meer doden.
 
Als het in de bijbel over de combinatie God en vuur gaat,
gaat het meestal over iets heel anders. Denk bijvoorbeeld
aan de brandende braamstruik waar Mozes voor stond. Dat
was vuur dat niet verteert... In het Pinksterverhaal zien we
iets vergelijkbaars terugkomen: er is vuur op de leerlingen,
maar het verschroeit hun haren niet; er is het geluid van
hevige wind, maar het blaast de vlammetjes niet uit.
 
Dat is erg de moeite waard om bij stil te staan: er is veel
dodelijk vuur in de wereld en niet alleen letterlijk. Er razen
veel stormen die chaos aanrichten. Denk bijvoorbeeld aan
het vuur van sommige overtuigingen, aan de stormen van
alle krachten die we als mensheid in gang zetten. Fanatis
me, fundamentalisme, hebzucht, consumentisme, daden
drang: het trekt sporen van verwoesting.
 
In dat licht bezien betekent het wel iets dat de kracht
waarmee God de schepping wil bezielen, juist niet vernie
tigend is. Gods vuur, dat van het braambos, zou in Mozes
branden zonder hem te verzengen – hij zou de zachtmoe
digste van alle mensen zijn. Zo is het Pinkstervuur ook op
(en in) de leerlingen van Jezus. Hadden we dat in de ge
schiedenis van de kerk maar vaker begrepen: dat Gods
kracht de kracht is die mensen heel laat.
 
Kirsten Slettenaar
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Van- en voor elkaar
‘Pinksterbloemen’
 
Het is al bijna een traditie geworden om voor de kerkdienst
op Pinksteren, (5 juni) een bloemetje mee te nemen naar
de kerk. Ook dit jaar hopen we dat weer te realiseren.
Zo’n mix van bloemen op het podium geeft een extra
feestelijke sfeer op die speciale zondag. En van die blijde
sfeer mag iedereen nà de dienst een stukje mee naar huis
nemen in de vorm van een boeketje dat we dan ter plekke
voor u schikken.
U kunt uw bloemetjes 5 à 10 minuten vóór aanvang van de
dienst afgeven bij het podium in de kerkzaal, wel graag
zonder verpakking.
 
Bloemendienst en diaconie.
 

Collecterooster juni, juli en
                          augustus.
 
Hulpgoederen voor mensen in Oekraïne
 
Voor de komende maanden wil de diaconie uw steun
vragen voor mensen in Oekraïne die lijden onder het oor
logsgeweld en die niet kunnen vluchten.
Wij willen dit doen via de Stichting Kleine Kracht, die al jaren
met vrachtwagens goederen en kleding naar Roemenië
brengt.
De Stichting Kleine Kracht is reeds begonnen met het sturen
van levensmiddelen en andere belangrijke levensbehoef
ten naar Oekraïne en zij zal dit de komende maanden
blijven doen.
Het lijkt de diaconie een goede zaak om zo heel direct hulp
te kunnen bieden.

Kerkenraadspraat juni 2022

 
De vergadering werd geopend met een gedicht van
Wislawa Szymborska: 'Elk Geval'.
 
In deze Passant staat een samenvatting van de ALV van 30
april. Er zijn enkele beslissingen genomen. Deze kerkraads
praat zal kort zijn, want ik kan verwijzen naar deze samen
vatting.
 
We gaan op zoek naar een pastoraal werker ( zie samen
vatting). We stellen een profiel samen in overleg met de
COZA. De sollicitatie commissie bestaat uit Kirsten Slette
naar als predikant, Simone van Donselaar, namens de
contactleden en Jacques van Houte, lid van onze gemeen
te.
Enkele leden van de kerkenraad zijn in de paasdienst be
vestigd.
De doopsgezinde dominee Carla Borgers heeft zondag 8
mei haar afscheidsdienst gehouden in Almelo met daar
aansluitend een receptie. Carla Borgers gaat met pensi
oen.
 
De schilderijen van Nico van Dixhoorn, die lang geleden
in de kerkzaal hingen en daarna in een kast belandden
komen nog een keer in beeld op de Startzondag 11 sep
tember. Daarna gaan ze terug naar de familie.
 
Het project ‘borduurwerk’ moet een trekker krijgen. Wie o
wie? Een project om op te pakken in het najaar.
 
Het koffiegeld voor koffie drinken na de dienst wordt afge
schaft. Het leverde niet veel op. Er wordt wel koffiegeld ge
vraagd bij lezingen enz.
 
De krat voor de voedselbank, die in de kerk stond, is ver
dwenen. Iedereen kan een bedrag over maken op de re
kening van de Diaconie o.v.v. de Voedselbank. Mocht er
nog een pakket komen kan dat doorgegeven worden aan
Johanna de Jong en Anke Kampinga.
 
Gelukkig zijn er gegadigden die enthousiast de archiefkast 
met archieven gaan schonen. Een geweldige opruiming!
 
Na de dienst van 8 mei heeft Kirsten Slettenaar aandacht
gevraagd over haar magazine: "Blad voor je mond”.
Kirsten heeft uitgelegd hoe het is ontstaan en voor welk
thema is gekozen (VORM) .
Het is een tijdschrift dat uitnodigt tot interessante gesprek
ken. Een aanbeveling voor onze gesprekskringen of groot
huisbezoeken.

 
Simone van Donselaar

   

 

Uw kunt uw bijdrage ook rechtstreeks
overmaken naar rekening:
NL 70 INGB 000 93 06 007 t.n.v. Stichting
Kleine Kracht. De St. Kleine Kracht heeft
ANBI-status.
of via:
NL 50 INGB 000 36 97 924 t.n.v. Diaconie
Remonstrantse Gemeente Twente
o.v.v. Hulp Oekraïne.
 
Diaconie
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Verslag Algemene Leden
Vergadering
 
Op de ALV van 30 april zijn er enkele beslissingen genomen,
die uiteraard in de notulen staan, maar die nu eerder in
Passant worden vermeld.
We hebben zoals iedereen weet nog steeds geen penning
meester. De acties tot dusver waren

•   In onze eigen gemeente te rade gaan. Dit heeft niets
opgeleverd.

•   We hebben een vacature geplaatst bij het service
punt  vrijwilligers. Geen reactie

•   Ook een advertentie op onze website heeft niets op
geleverd.

•   De COZA is benaderd. Zij hebben aangegeven een
advertentie in ADREM te plaatsen.  Helaas is dit niet
gebeurd.

•   We hebben contact gezocht met de penningmeester
van de remonstrantse gemeente te Lochem. Deze
penningmeester stopte met zijn activiteiten. Dus ook
dat  was vergeefs.

•   Er is overleg geweest met de penningmeester uit
Zwolle. Hij kan zelf de vacature niet vervullen, maar wil
wel meedenken/ werken naar een oplossing. Er wordt
een offerte aangevraagd bij kantoor Kerkelijke admi
nistratie (KKA) voor online boekhouding/ penning
meester.  

De vergadering geeft de kerkenraad toestemming om
verder te gaan met dit bureau en deze oplossing verder te
onderzoeken.
 
Pastoraal werker. Uit het jaargesprek met Kirsten blijkt dat
de beschikbare tijd voor het pastorale werk minder dreigt
te worden. Dit heeft te maken met het feit, dat haar aan
stelling per 1 januari 2022 van 0,6 naar 0,5 is gebracht. 
Daarnaast is het de verwachting dat zij in de komende jaren
meer uitvaarten zal begeleiden. Onze leden hebben gere
geld gewezen op het belang van het pastoraat in onze
gemeente. Er is daarom een voorstel ontwikkeld om een
pastoraal medewerker (met officiële opleiding op HBO ni
veau) voor 2 dagdelen per week aan te stellen. Hij/zij zal
alle gemeenteleden bezoeken en naar Kirsten een signa
leringsfunctie vervullen. Kirsten blijft  haar pastorale rol dus
vervullen zoals gebruikelijk, maar zal daarin worden aange
vuld door een pastoraal werker. De ledenvergadering heeft
enkele vragen hierover.

1.  Kunnen de contactleden de signalering niet doen? 
Dat gebeurt al wel. Maar niet alle wijken hebben nog
een contactlid. Daarnaast is een contactlid geen
pastoraal werker.

2. Kirsten is teruggegaan van een 0,6 naar een 0,5
functie. Is het mogelijk om haar die 0,1 fte weer terug
te geven?  Het traject voor het terugschroeven van
haar aanstelling per 1 januari 2022 is al ruim een jaar
geleden ingezet. Kirsten heeft zich daarop ingesteld.
Om haar nu een 0,6 aanstelling terug te geven heeft
iets van een knipperlicht: dat zou even kunnen en

daarna moet de aanstelling opnieuw teruggebracht
worden. Een pastoraal werker wordt in principe voor
een jaar aangesteld en is bovendien een stuk goed
koper.

3. Als er geld is om een pastoraal werker aan te stellen,
dan is er toch ook geld om aan Kirsten een grotere
aanstelling te geven?   Het geld voor de pastorale
werker komt uit een legaat. Iemand die een vaste
aanstelling heeft moet uit levend geld betaald kunnen
worden.

De ALV stemt in met het zoeken naar een pastoraal werker.

In de ALV van november 2021 heeft de vergadering inge
stemd met het onderzoeken van de mogelijkheid voor
elektronisch collecteren. Mensen betalen steeds minder
met contant geld.
Waarschijnlijk gaan we over op collecteren met een pinau
tomaat in de kerk. Uiteraard wordt u allen daarover in
Passant geïnformeerd.
 
Het was een prettige vergadering, maar  toch moest het
van ons hart dat we nog steeds kader zoeken.

•   Een voorzitter
•   Een  penningmeester
•   Enkele contactleden
•   Kosters vragen om versterking.
•   Enkele medewerkers om de video te bedienen.

Gemeente zijn doen we met ons allen.

Simone van Donselaar
 

Als afsluiting van ons voorjaarsprogramma organiseren wij
op 8 juni van 14.00 - 16.00 een schrijfbijeenkomst onder
leiding van Jolanda Toenkes. Rondom de thema’s ‘Ieder
een wil oud worden, maar niemand wil oud zijn’, en ‘Liefde
voor het leven blijven houden’, gaan wij zelf aan het werk.
Wilt u zelf pen en papier meenemen?
 
Bärbel Dorbeck-Jung

Programma-commissie

Patmos
 
Grot van Johannes
Openbaringen spreken
Verleden dichtbij
 
Iris Kraak
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  Foto voorpagina

Foto achterpagina

Richard Bremer

Roos Boonstra

Adressen
 

Predikant:
Kirsten Slettenaar

Meijlingsgaarde 8, 7622 HC Borne

Tel: 06 3737 4508; e-mail: xbirds@wxs.nl

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag,

vanaf 8.30 uur

 

Voorzitter: 
Cor Langen (a.i.)

e-mail: rgt.voorzitter@kpnmail.nl

 

Secretaris:
Ada Douwes Dekker

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

e-mail: rgt.kerkenraad@kpnmail.nl

 

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: rgt.admin@kpnmail.nl

 

Diaconie:
Eef Huiskamp

Tel.: 074 - 291 32 57; e-mail: rgt.diaconie@kpnmail.nl

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:
Jan van Gijssel

Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: rgt.admin@kpnmail.nl

 

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: 08 juni 2022
 

Datum Predikant,    Liturg   
Organist,    Collecte
 

Koster, Bloemen,
Koffie

Mei 2022    

29 mei
 

Corinne Böhmers
Nel Korstanje
Dennis Vallenduuk
Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij
 

Maarten Huiskamp
Eef Huiskamp
Eef Huiskamp

Juni 2022    

05 juni Kirsten Slettenaar Casper Suir

Pinksteren Iris Kraak
Paul Kuiper
Oekraïne, St. Kleine Kracht

Heddy Hummelen
Trijnie Logtenberg

12 juni Lense Lijzen, Groningen Gerrit Knol

  Nel Korstanje
Dennis Vallenduuk
Oekraïne, St. Kleine Kracht

Els du Rieu
Willemien Huizinga

19 juni Wijtske Dijkstra, De Bilt Roos Boonstra

DoRem -
Dennis Vallenduuk
Tent of Nations
 

DO
Greet van Gelderen

27 juni Kirsten Slettenaar Jan van Gijssel

  Marga Jolij
Paul Kuiper
Oekraïne, St. Kleine Kracht

Ineke Vervoort
Jen van Gijssel

Juli 2022    

03 juli Martin Roos, Leiden Jan van Gijssel

  Iris Kraak
Oekraïne, St. Kleine Kracht

?
Jen van Gijssel

Diensten 10.30uur
 

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