
Mededelingen Remonstrantse Gemeente Twente 

Gemeente Twente

Datum: Zondag 12 februari
Tijd: 11.00 uur
Spreker: ds. Kirsten Slettenaar en

pastor Annette Zoet
Plaats: H.Franciscus kerk,

Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo

Agenda
 
 
 
 
Dienst van Gebed voor de Eenheid

 

Datum: Woensdag 22 februari
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Spreker: Programmacommissie
  zie pag. 3

Toekomst van onze gemeente

 

De code
 
 
Wanneer ik achter de dingen aan ren
die ik denk dat ik wil
worden mijn dagen een kachel
van angst en onrust
 
Maar wanneer ik op mijn rustige plek zit
Loopt wat ik nodig heb naar mij toe
in alle rust
zonder pijn.
 
Ik heb begrepen dat
wat ik wil, mij ook wil.
Dat het ook naar mij zoekt.
Een code van het leven,
maar alleen voor wie zijn oor bij dit geheim
te luisteren legt.
 
 
Uit ‘Wat je zoekt zoekt jou’ een mystieke reis door het leven
van de Perzische dichter Rumi.
door Kader Abdolah.
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Gemeente Twente

Kerkenraadspraat
 
Met door Jen gebakken ‘kniepertjes’ begon onze eerste
kerkenraadsvergadering in het nieuwe jaar. Een 'platte'
voor het oude jaar, en later een 'rolletje' als symbool voor
het nieuwe jaar dat zich nog gaat ontrollen.
Ik opende met een stukje over de ‘De troost van het kleine
goede’ uit het nieuwe boek 'Vertroostingen' van de Belgi
sche psychiater Dirk de Wachter.
 
Tot nu toe is er geen geschikte kandidaat gevonden voor
de vacature voor pastoraal werker.
We hebben gebrainstormd over mogelijkheden om de
pastorale zorg in deze periode toch te borgen. Wanneer we
daar concreter over kunnen zijn, hoort u van ons. Daarnaast
blijft het natuurlijk zo dat Kirsten een deel van haar tijd heeft
gereserveerd voor bezoeken, waarin tijd en ruimte is voor
een goed gesprek. Schroom derhalve niet om rechtstreeks
met haar of via Simone Donselaar een afspraak met haar
te maken, voor uzelf of voor een ander gemeentelid.
 
Er staat helaas nog steeds een emmertje in de tuinzaal om
de lekkage van het dak op te vangen. Het wachten is op
offertes voor nieuwe dakbedekking. Unaniem deelden wij
opnieuw een pluim uit aan Roos voor haar goede zorgen.
 
Elders in Passant vindt u een uitnodiging voor twee bijeen
komsten over de toekomst van de gemeente. Wij zien uit
naar de gesprekken.
Ook kunt u de brief over de Kerkbalans weer verwachten.
Wij maakten plannen voor de Algemene LedenVergadering 
van dit voorjaar.
U kunt de datum vast noteren:
woensdag 26 april om 14.00.
Hartelijke groet voor uw allen, namens de kerkenraad,
Agaath Muijsken

Week van gebed voor de eenheid
 
Dit jaar gaan we weer verder met onze traditie: een geza
menlijke viering in het kader van de Week van Gebed voor
de Eenheid. Jarenlang vierden de Remonstrantse Gemeen
te Twente en de Rafaël Exodus Geloofsgemeenschap deze
diensten in januari samen.
 
Er is iets veranderd.
De geloofsgemeenschappen van de Raphaël/Exoduskerk
en de Moeder Teresakerk zijn samengegaan in de voorma
lige protestantse Bethelkerk aan het Berfloplein. Deze kerk
is het afgelopen jaar verbouwd  en heeft de naam
H. Franciscuskerk gekregen. Daardoor kunnen we nu ook
weer jaarlijks wisselen van plaats van de viering.
Het thema van dit jaar is ‘Doe goed, zoek recht‘.
 
Op zondag 12 februari 2023 is het zo ver :
De H. Franciscus Geloofsgemeenschap en de Remonstrant
se Gemeente Twente komen samen in
de H.Franciscus kerk, Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo.
De dienst begint om 11.00 uur.
Voorgangers zijn ds. Kirsten Slettenaar en
pastor Annette Zoet.
Muzikale medewerking wordt verleend door
het koor Inpajoko uit Borne.
 
U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
 
Namens de voorbereidingscommissie
Toos Werner en Nel Korstanje
 

06 nov. Voedselbank €   156,80

13 nov. Voedselbank €     88,65

27 nov. Voedselbank €     98,65

04 dec. Voedselbank €   152,15

11 dec. Voedselbank €     68,00

18 dec. Voedselbank €   146,40

25 dec. Voedselbank €   230,70

Collecte opbrengsten
 

Collectedoel februari 2023
 
Stichting Present Enschede
 
Deze stichting die in Enschede is gevestigd, maar haar
werkterrein ook deels buiten Enschede heeft, wil een brug
slaan tussen mensen die vrijwillig iets voor de ander willen
doen en mensen die hulp nodig hebben.
Present is een soort makelaar in vrijwilligerswerk die vrijwilli
gers in hun eigen woonplaats kan inzetten voor mensen die
te maken hebben met armoede, slechte gezondheid, be
perkte mobiliteit of sociaal isolement.
Jaarlijks organiseren wij rond de 200 vrijwilligersprojecten.
Dit doen we samen met  ongeveer 50 zorg- en welzijnsorga
nisaties in Enschede.
Uw gift voor de Stichting Present kunt u ook overmaken op
de rekening van de diaconie:
NL 50 INGB 000 36 97 924 t.n.v. Diaconie Remonstrantse
Gemeente Twente onder vermelding van Stichting Present
Enschede.
De diaconie

H.Franciscus, Hengelo
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De toekomst van de gemeente

22 februari 2023 14.00 – 16.00
Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo
 
Na de eerste verkenning van de stand van zaken en het
thema ‘religiositeit’ op 25 januari spreken wij op
22 februari concreter over de toekomst.  In kleine groepen
wisselen de deelnemers uit over een aantal stellingen.
De programmacommissie formuleert de stellingen onder
andere op basis van het eerste gesprek op 25 januari. Zij
kunnen betrekking hebben op persoonlijke wensen over de
toekomst, hoe men de eigen rol/bijdrage ziet, wat de ge
meente aan nieuwkomers en externen kan bieden, alsme
de concrete onderwerpen zoals zorgen voor elkaar en in
tellectuele voeding.

Na de uitwisseling over de stellingen en een korte theepau
ze is er een plenair gesprek over de groepsuitkomsten.
Tenslotte concluderen wij of er nog een derde uitdiepende
bijeenkomst gewenst is. De uitkomsten van alle gesprekken
bieden een basis voor de Algemene LedenVergadering op
woensdag 26 april (KR-praat) en de verdere besluitvorming
van de kerkenraad.

Wij hopen u allen te mogen begroeten!
 
Bärbel Dorbeck-Jung

Lappendekens voor Oekraïne.
 
Op 4 december was er in de tuinzaal een kerstmarkt(je)
t.b.v. onze lappendekensgroep de Lumen Lappen Ladies.
Toen hebben we aardig wat kerstkaarten verkocht. En de
dagen erna kregen we spontaan weer aanbiedingen van
lappen. Dat is toch zo leuk! Nu zijn we druk bezig met dik
ke dekens voor Oekraïne.
 
Ik heb besloten een grote tas neer te zetten in het kopieerhok
(in overleg) zodat de mensen gemakkelijk hun lappen
kunnen doneren.  Er komt een kaartje aan met mijn naam
en tel.nr.
We kunnen niet alleen lappen van dekbedhoezen gebrui
ken, maar allerlei katoenen lappen of gordijnen. Ook van
overhemden. De stof moet nog redelijk goed zijn. Voor
lappen die we niet kunnen gebruiken probeer ik zo goed
mogelijk een bestemming te vinden.
Ook naaigaren, breikatoen (om te knopen), spelden, vei
ligheidsspelden en half afgemaakte quilts zijn welkom.
Geen kleding.  En helemaal mooi zou het zijn als iemand
een snijmat en mesjes voor ons heeft.
 
U kunt ook een gift storten t.b.v.onze groep op nummer:
NL98 INGB 0005 672950. t.n.v. E.C.Plas
 
Vriendelijke groeten, Betty Plas
betty.plas@gmail.com en tel nr is 06 40351581
 

Programmacommissie

Opbouwen / afbreken
Vele handen maken licht werk!

Personalia
 
Afscheid genomen als vriend:
Petra Kaemingk-de Lange
 
Verhuisd
Agaat van der Veen-Barentsz
naar:
Stevenfennehuis suite 14
Boekweitstraat 16, 7545 XG Enschede
 
Rein Meijer,
naar:
Woonzorgcentrum Humanitas
Hennepstraat 4 / app. 603
7552 DN  Hengelo.
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Gemeente Twente

  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: 
Agaath Muijsken(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:
Jen van Gijssel-Boxem

p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

Tel.: 0548-61 05 61;

e-mail: rgt.penningmeester@kpnmail.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:

Anke Kampinga

Meester de Wolfplein 2, 7548 AJ Enschede

Tel: 053-428 31 19; 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

Verhuur: Roos Boonstra, tel: 06 116 442 58

 

Coördinatie Kosterij:
Jan van Gijssel

Tel: 0548 – 61 76 54; e-mail: gijsselboxem@hetnet.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 februari 2023
 

Bloemen uit de dienst
 
mail naar: rgt.bloemen@kpnmail.nl

Datum Predikant,    Liturg   
Organist,    Collecte

Koster, Bloemen,
Koffie

Januari 2023    

29 jan. Johan Goud , den Haag Roos Boonstra

  Toos Werner
Paul Kuiper
Stichting Present Enschede (pag. 2)

Els du Rieu
Like van Hasselt
Annemarie
Schimmelpenninck

Februari 2023    

05 febr. Frank Scholten (i.o), Enter Greetje Knol

  Marga Jolij
Dennis Vallenduuk
Stichting Present Enschede (pag. 2)

Johanna de Jong
Anneke Huising/
Thea Reerink

12 febr.
11.00 uur
H.Franciscus kerk,
Berfloplein 18,
7553 JZ Hengelo.

Dienst van Gebed voor de Eenheid
Kirsten Slettenaar /
pastor Annette Zoet (zie pag.2)
Toos Werner / Nel Korstanje
Paul Kuiper

 

19 febr. Jolanda Valk Gerrit Knol

DoRem Paul Kuiper
Tent of Nations
 

DO
Greet van Gelderen

26 febr. Kirsten Slettenaar Jab van Gijssel

  Iris Kraak
Dennis Vallenduuk
Stichting Present Enschede (pag. 2)

Roos Boonstra
Jen van Gijssel /
Gerrie de Boer

Maart 2023    

05 mrt. ..... Roos Boonstra

  Nel Korstanje
Dennis Vallenduuk
Stichting Present Enschede (pag. 2)

Greetje Knol
Juke Touw /
Ina Kuiper

12 mrt. Kirsten Slettenaar Casper Suir

  Toos Werner
Dennis Vallenduuk
Stichting Present Enschede (pag. 2)

Heddy Hummelen
Jen van Gijssel /
Gerrie de Boer

Diensten 10.30 uur
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