
Zondagsbrief 18 maart 2018 

Protestantse Gemeente Enschede 

Judica (doe mij recht) 
Voorganger:   ds. E. Sonneveld 
Organist:   Jan Willem Fikse 
Lector:   Jacqueline Beimers 
Ouderling:   Adri Ekker 
Diaken:  Guus Luchtenberg 
Jeugdkerk:   Hanneke Siebert 
Kinderdienst:   Linda Maalderink, Erwin Klaver, Armand Dohmen 
Koster:   Wim Veldman, hulp: Karst Hendriks 
Beamer:   Stefan Klootwijk 
Studio:   Ruben Kwast, Fadi Khalaf 
 
'Judica', zo luidde vroeger de naam van deze zondag. Tegenwoordig spreken we gewoon van de 'vijfde zondag 
van de Veertigdagentijd'. 
  
Mirjam en Micha 
Mirjam en Micha een nieuw verhaal, wordt hier verteld voor ons allemaal 
Graan daalt in de aarde neer. Wonderlijk… zo wordt het meer! 
Mirjam en Micha een oud geheim, God houdt niet op bij de mensen te zijn 
Loop achter het kaarslicht aan, kom je mee, we mogen gaan 
 
Tussentijds 157: Gedenken wij dankbaar de daden des Heren 
Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis. 
En dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, 
die onze God en leidsman ten leven is. 
  
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 
als graan in de aarde gestorven zijt, 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
Van harte maak tot wederdienst ons bereid.  
 
Bloemen en kaart 
Dit item wordt niet meer in de digitale brief op de website vermeld.

Psalm 43: 1 
LB 301b – I voorzang, II allen 
Antwoordpsalm 51 b 
Lied 334: 1 keer samen, daarna in canon 
Tussentijds 157 (zie hieronder) 
LB 556: 1,3,5 

I.v.m. de op 25 mei 2018 ingaande privacy wetgeving 
worden in het vervolg in de digitale  zondagsbrieven, 
die openbaar zijn gepubliceerd op het internet, alle 
(e-mail)adressen en telefoonnummers verwijderd.

U kunt deze informatie wel vinden op de papieren 
versie die iedere zondag in de kerk beschikbaar is.



Protestantse Gemeente Enschede 

Eerste collecte: 40dagentijd Kerk in Actie - Geen kinderarbeid in de textielindustrie – India 
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen  die niet naar school gaan. Vaak werken 
deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te 
worden van geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze 
kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat 
en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun 
ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de 
textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones 
opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale 
werk van Kerk in Actie zoals SAVE in India. Van harte aanbevolen! 
 
Sobere maaltijden 

Op maandag 19 maart van 17.30 tot 19.00 uur nodigt de diaconie u uit voor een sobere maaltijd. U kunt u zich 
nog vandaag of morgenochtend aanmelden, via het formulier in de ontmoetingsruimte of bij de volgende personen: Wil 
Brouwer, Guus Luchtenberg en Marry Bijvank. 

Op dinsdag 27 maart van 17.30 tot 18.30 uur in de Ontmoetingskerk organiseren verschillende kerken van 
Enschede een (oecumenische) sobere maaltijd van rijst en bonen. We denken na, zingen en bidden en maken deel uit van 
een wereldwijd verband, waarbij we verantwoord willen omgaan met onze aarde. Uw gift gaat naar een project in Zambia 
waar onderwijs en gezondheid bij de zorg voor een weeshuis wordt gesteund.  
Iedereen is welkom, de intekenlijst ligt klaar of u kunt bellen naar Annet Feil.

Voorafgaand aan de vieringen op Witte Donderdag 29 maart en Goede Vrijdag 30 maart willen we ook graag 
samen een eenvoudige maaltijd gebruiken. Inloop om 17.30 uur, aanvang van de maaltijd om 17.45 uur.  
Opgave kan t/m 26 maart bij Anet Antvelink.
 
Palmpasen 25 maart 
Zondag 25 maart is het Palmpasen en net als vorige jaren gaan we er met de kindernevendienst weer een fijn feest van 
maken. Om 9 uur gaan we beginnen met versieren (vroeg naar bed dus, want de klok wordt dat weekend ook vooruit 
gezet!) en in het begin van de dienst maken we dan een feestelijke optocht door de kerkzaal.  
In onze dienst dit keer een leuk en actief paas-spel. Iedereen welkom! 
 
Dinsdag 20 maart "Welkom in de kerk" LAATSTE KEER 
Dinsdagavond 17.00 - 19.30 uur is de laatste bijeenkomst van de cyclus "Welkom in de Kerk". Deze keer met een maaltijd, 
waarbij iedereen van harte is uitgenodigd deze bijeenkomst mee te doen! "Kennen" is een kernwoord in de Bijbelse 
verhalen, ontmoeten (daaraan verwant) is een kernwoord in de Ontmoetingskerk. 
Meld je aan en eet mee! (aanmelden bij ds. Hanneke Siebert of ds. Jaco Zuurmond). 
 
Donderdag 22 maart: Achter het nieuws en voorbij de muren 
De Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem organiseert dit najaar (17 t/m 26 oktober 2018) weer een 
tiendaagse ontdekkingsreis door Palestina en Israël. Bij de vijf dagen die we tijdens deze reis in Israël verblijven zullen we 
begeleid worden door Maaike Hoffer, geboren en opgegroeid in de kibboets Nes Ammin, waar we die vijf dagen ook 
zullen verblijven. Maaike zal ons aanstaande donderdagavond meer informatie geven over de mensen en organisaties die 
we in Israël zullen bezoeken en ook over de reis als geheel. Ook mensen die (nog) niet overwegen om in oktober met ons 
mee te reizen, zijn van harte welkom op deze informatiebijeenkomst, om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. 
 
Paasmiddag 28 maart 
Woensdag 28 maart is er de Paasmiddag. Samen met het pastoresteam hebben we een mooie liturgie samengesteld. De 
middag sluiten we af met een broodmaaltijd. Iedereen is van harte welkom. Als u als gast deze middag wilt bijwonen 
geeft u zich dan op voor 24 maart i.v m. de broodbestelling bij Diny Wargerink. De middag is van 14.30 tot 17.30 uur in de 
ontmoetingszaal. Met vriendelijke groet “Het Bestuur”  (Agenda: 30 mei reisje) 
 
Volgende diensten 
18 maart 19.00 uur Credodienst, voorganger ds. E. Sonneveld 
25 maart 10.00 uur  Palmzondag, voorganger ds. J.D. Zuurmond (met Mattheus-passie door cantorij) 
25 maart 16.30 uur Taizéviering 
 
Het Kerkelijk Bureau is gesloten van vrijdag 23 maart tot en met 2 april  (2e paasdag).  


