
Zondagsbrief 25 maart 2018 

Protestantse Gemeente Enschede 

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.

Palmzondag 
Voorganger:   ds. J.D. Zuurmond 
Organist:   Ymte Westra 
Lector:   Johan Vegter 
Ouderling:   Jan Schaart 
Diaken:   Diet Boes 
Diaconale mdw:  Tineke Braamer 
Oppas:   Daniël Vegter, Margriet Offereins 
Kinderdienst:   Quirine van Dijk, Miranda Smit, Mark Floors 
Jeugdkerk:   Harmen Droogendijk, Kathleen Moore, Patrick Schaap 
Koster:   Gerry Ophuis, hulp: Bea Jansen 
Bediening beamer:  Marjolein Dohmen 
Studio:   Jan Brouwer, Karst Hendriks 
 
In de tweede helft van deze viering klinkt de Matteüs-passie, gezongen door de cantorij o.l.v. Mathijs Kraan. 
  
Bloemen en kaart 
Te lezen in de papieren versie in de kerk.

 
Eerste collecte: Palmzondag - Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken 
hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in 
brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is 
geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn 
gewelddadig. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van 
Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun 
eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan 
met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk.  Vrouwen voelen zich door dit netwerk 
gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.  Met deze collecte steunt u het 
werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen! 
 
Taizéviering 
Vanmiddag is er een Taizéviering om 16.30 in onze kerk. We staan ditmaal bijzonder stil bij 'Stilte', tevens het 
thema van de Culturele Zondag. We zijn stil, maar werken ook actief samen aan stilte met een geleide 
meditatie. Daarnaast genieten we natuurlijk van de meditatieve muziek uit Taizé in de gebruikelijke sfeervolle 
aankleding van de ruimte.  
 
Sobere maaltijden 
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 (Tel.nr opvragen bij Kerkelijk bureau)



Protestantse Gemeente Enschede 

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 (Tel.nr opvragen bij Kerkelijk bureau)
 
30 maart: Meditatief wandelen 
We gaan wandelen rondom het Rutbeek, op de laatste vrijdag van de maand: 30 maart. We beginnen om 14.00 uur op de 
P van het paviljoen (memo parkeergeld). Stil wandelen, open worden voor Gods aanwezigheid. Opgeven is niet nodig. 
Doet U mee? Contactpersonen: Bernardien Kromhof, Inge de Vries, Wijtze Ekker. 
 
Veranderdagen 40-dagentijd 
De afgelopen weken zijn er namens de Protestantse Gemeente Enschede veel mensen hard aan het werk geweest. Er is 
gewandeld, geverfd, behangen, gepraat, opgeruimd, gegeten. Er zijn pannenkoeken gebakken, boomstammen gesjouwd, 
kopjes koffie gedronken, spelletjes gespeeld, met kruiwagens gelopen, naar grof vuil gereden en er is veel gelachen. (Op 
het scherm in de ontmoetingsruimte worden foto’s getoond). Door een fijne samenwerking met Stichting Present hebben 
we op zes adressen mensen geholpen en gesteund. Het mooie is dat zowel de bewoners, die ons gastvrij ontvingen, als de 
vrijwilligers nieuwe energie kregen. In de maand april gaat er nog één groep pannenkoeken bakken bij een 
gezinsvervangend tehuis. En…..er zijn alweer vrijwilligers die aangegeven hebben om volgend jaar weer mee te doen!!!!  
Namens de Diaconie: ,,heel erg bedankt! ” Ineke van der Meulen 
 
Deurdienst 
Wekelijks willen wij u graag begroeten wanneer u de kerk binnenkomt. Dit doen wij met een vaste groep vrijwilligers, 
waar we ontzettend blij mee zijn. Even een groet, de zondagsbrieven in de liturgiën vouwen en na afloop van de dienst 
alle liturgiën verzamelen, is met een paar mensen een kleine moeite, maar wel belangrijk. Wij zijn op zoek naar een aantal 
mensen, om ons team te versterken. Heeft u ongeveer eens per maand tijd om ons te helpen? Wilt u dan bellen of mailen 
met Bertine Luttikhedde, (Tel.nr opvragen bij Kerkelijk bureau) Hartelijk dank! 
 
Afkondiging huwelijk 
Arnout Rop en Karin Snijder gaan trouwen op 6 april 2018. Ds. Richard Vissinga zal hun huwelijk zegenen in een dienst in 
de Ontmoetingskerk op 6 april die om 17:00 uur begint. 
 
Eindexamen 2018 
Doe jij, jouw kind, kleinkind of vriend(in) (en lid van onze gemeente) dit jaar eindexamen? Meld je of hem/haar dan aan 
bij Pieter Sijtsma (Tel.nr opvragen bij Kerkelijk bureau) 
; vanuit de Jeugd en Jongeren bieden wij graag ook positieve ondersteuning in deze 
spannende periode! 
 
8 april: Pannenkoekenrestaurant 
Na het overweldigende succes van het stamppottenbuffet gaan we er op zondag 8 april weer vol tegen aan met ons 
fantastische pannenkoekenrestaurant. Net als altijd door en voor de jeugd, het enthousiasme zal weer groot zijn; nodig 
uw buren en vrienden ook uit. We openen het restaurant om 16u30 tot ongeveer 19u00. 
Graag inschrijven op het intekenformulier dat u in de ontmoetingsruimte vindt of bellen met de gastvrouwen/heren 
(iedere werkdag van 10-16u) tel: 053-4311568. Met vriendelijke groet, Jeugd en Jongeren 
 
GROTE-LETTER-LITURGIE 
Mogelijk is er in onze gemeente behoefte aan een grote-letter-liturgie. Daar zorgen we graag voor. 
Mocht u interesse hebben in zo'n grote-letter-liturgie, laat het dan weten aan de koster. Dan weten we 
hoeveel exemplaren we (ongeveer) af moeten drukken. 
 
Volgende diensten 
25 maart 16.30 uur Taizéviering 
29 maart 19.00 uur Witte Donderdag 
30 maart 19.00 uur Goede Vrijdag 
31 maart 22.00 uur Paaswake 
1 april   10.00 uur Pasen 
 
Het Kerkelijk Bureau is deze hele week gesloten: van vrijdag 23 maart tot en met 2 april  (2e paasdag).  
Kopij voor de zondagsbrief kunt u sturen (voor donderdag 20.00 u) naar zondagsbrief@pgenschede.nl 


