
Zondagsbrief 1 april 2018 

Protestantse Gemeente Enschede 

Eerste paasdag 
Voorganger:   ds. H.J. Siebert 
Organist:   Jan Willem Fikse 
Cornet:   Klaske Droogendijk 
Dwarsfluit:   Linda Maalderink 
Lector:   Jacqueline Beimers 
Ouderling:   Pieter Sijtsma 
Diaken:   Wil Brouwer 
Diaconale mdw:  Robert Steigstra 
Oppas:   Matthijs Soepboer, Mouddy v.d. Heijden, Renske van der Meulen 
Kinderdienst:   Kathleen Moore, Petra Lagewaard, Erwin Klaver 
Koster:   Wim Veldman, hulp: Anet Antvelink 
Bediening beamer:  Henk Janssen 
Studio:   Wim Vos, Jan Brouwer 
Deurdienst:   Hennie Brouwer, Lutske Klootwijk, Bertine Luttikhedde 
 
Mirjam en Micha 
Mirjam en Micha een nieuw verhaal, wordt hier verteld voor ons allemaal 
Jezus roept jou bij je naam; het is tijd om op te staan! 
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 
 
Bloemen en kaart 
Wordt niet meer openbaar gepubliceerd.
 
Eerste collecte: Paascollecte, Jeugdwerk JOP- Zet kinderen aan het kliederen! 
Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar 
Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een 
bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig 
met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en 
nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. De afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. 
JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. 
Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Collecteer 
mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden. 
 
Spaardoosjes 
Beste gemeente, denkt u aan het inleveren van de spaardoosjes op 1 of 8 april?  T.z.t. wordt de opbrengst aan u 
bekend gemaakt. Hartelijk dank dat u hebt mee willen doen! 
 
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. te vragen bij kosters. vanuit de Jeugd en Jongeren bieden wij graag ook positieve 
ondersteuning in deze spannende periode! 
 



Protestantse Gemeente Enschede 

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. 
 
Afkondiging huwelijk 
Arnout Rop en Karin Snijder trouwen op 6 april. Het huwelijk zal worden gezegend door ds. R.S.E. Vissinga in een dienst in 
de Ontmoetingskerk, die om 17:00 uur begint. Wij wensen het bruidspaar  geluk en voorspoed toe. 
 
Lezing over de viering van het Joodse Pesach op 4 april gaat helaas niet door! 
De geplande lezing door de voorganger van de Liberaal Joodse gemeente van Haaksbergen kan door omstandigheden 
helaas geen doorgang vinden. Wij hopen deze inleiding tzt alsnog te doen plaatsvinden. 
Namens de Classicale Werkgroep Enschede voor Kerk en Israel, ds. Kees den Breejen (voorz.) 
 
Donderdag 5 april: Broodje Bezinning 
We kijken uit naar ons volgende Broodje Bezinning a.s. donderdag  12.30 - 13.30 uur. We gaan deze keer in gesprek met 
ds. J. Zuurmond. U kunt zich opgeven bij Marianne Schaart tel. of mail te vragen bij de kosters.

Zondag 8 april: Pannenkoekenrestaurant 
Net als altijd door en voor de jeugd, het enthousiasme zal weer groot zijn; nodig uw buren en vrienden ook uit. Volgende 
week zondag, we openen het restaurant om 16u30 tot ongeveer 19u00.  Graag inschrijven op het intekenformulier of 
bellen met de gastvrouwen/heren (dagelijks 10-16u) tel: 053-4311568. Met vriendelijke groet, Jeugd en Jongeren 
 
Donderdag 12 april: Ontmoetingmiddag 
12 april organiseren wij een ontmoetingsmiddag van 14.30 tot 17.00 uur voor leden van de PGE en de VEG in de 
Ontmoetingskerk. Deze middag zal bestaan uit gezellig koffie/thee drinken, een interessant verhaal over kaarsen maken 
en mooie natuurbeelden uit Gambia van het echtpaar Van de Meer en we eindigen met een vesper en avondmaal. U kunt 
zich aanmelden bij de volgende personen of via de lijst in de Ontmoetingskerk: Adri Ekker / Wil Brouwer: 4/ Annet Feil: 4/ 
Henny Brouwer: / Tineke Geerligs: / Guus Luchtenberg: tel. of mail te vragen bij de kosters.
 
Zaterdag 14 april: Kunst en kitsch in Café Chantons 
Het koor Chantons geeft 14 april om 15.30 uur een concert in theater Concordia. Het koor staat onder leiding van Pauline 
Adriaansens en wordt begeleid door piano en accordeon. Kaarten €5,00, via www.concordia.nl of aan de kassa.  
 
Zaterdag 21 april: Rommelmarkt 
U kunt hiervoor nog steeds spullen inleveren. En we zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de opbouw 
van de markt, en naar bakkers of baksters die een cake, kruidkoek, boterkoek, koekjes willen bakken. De jeugd gaat 
poffertjes bakken, er is een soepje. U kunt uw nagels laten lakken tijdens de markt. Ook zal er muzikale omlijsting zijn 
door enkele kinderen. Komt dus allen, het gaat vast een mooie dag worden. Van 10.00 - 14.30 uur in de Apostel 
Thomaskerk. Inleveren spullen: woensdag 4 april, 11 april en 18 april. Ook op zaterdag 14 april van 10.00-12.00 uur. 
Opgave: Marianne Schaart tel. tel. of mail te vragen bij de kosters. De opbrengst van de markt is voor de wijkkas. 
 
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 liturgieën vouwen en na afloop van de dienst 
alle liturgieën 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. of mail te vragen bij de kosters. Hartelijk dank! 
 
Attentie bezorgers Kerk & Stad 
In het verschijningsrooster van Kerk & Stad zijn enkele fouten geslopen: de aanlevering van de gedrukte exemplaren in 
april (volgende nummer) is op donderdag 5 april ipv woensdag 4 april en in mei op donderdag 3 mei ipv woensdag 2 mei. 
 
Dienst volgende week:  
10.00 u  ds. I. Epema 


