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Protestantse Gemeente Enschede 

 
Zesde van Pasen 
Voorganger:   ds. J.D. Zuurmond 
Organist:   Ymte Westra 
Lector:   Johan Vegter 
Ouderling:   Jan Keizer, Ale Holsbrink 
Diaken:   Guus Luchtenberg, Petra ten Brug 
Diaconale Mdw:  Anja Samson, Arnout Koelewijn, Robert Steigstra 
Collectant:   Barend van der Meulen, Jan van der Meulen, Wander Moes 
Oppas:   Margriet Offereins, Renske van der Meulen 
Kinderdienst:   Quirine van Dijk, Miranda Smit, Petra Lagewaard 
Jeugdkerk:   Harmen Droogendijk, Kathleen Moore, Patrick Schaap 
Koster:   Gerrit Dumkopf 
Hulpkoster:   Bea Jansen 
Bediening beamer:  Stefan Klootwijk 
Studio:   Fadi Khalaf, Frits Hardiek 
Koffieschenkers:  Tjarda Menger, Jacqueline Beimers, Hennie Brouwer, Gerrie Baas 
Deurdienst:   Kees Koopmans, Etty Hettinga, Lutske Klootwijk 
 
Viering van de Maaltijd van de Heer 
 
 
Mirjam en Micha 
Liefde "omdat Ik het zeg" is een werkwoord, wijst een weg. 
 
 
Eerste collecte: Oecumenisch Citypastoraat    
Vorig jaar vierde het OCP, zoals het Oecumenisch Citypastoraat Enschede ook wel wordt genoemd, het 25-
jarig jubileum. Het Citypastoraat is in de loop van die 25 jaar uitgegroeid van aandachts- en informatiecentrum 
tot "huiskamer van de buurt", een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn leven, zorgen, 
plezier, of wat haar/hem maar bezig houdt. Je kunt er altijd binnenlopen voor een kopje koffie, thee, een praatje 
of een goed gesprek. Iedereen is welkom. Er zijn altijd 2 vrijwilligers aanwezig om je te woord te staan. Wil je 
een gesprek met een pastor dan is dat ook te regelen. Er is momenteel één dominee part-time in dienst, onze 
eigen ds. Ellen Sonneveld. De collecte van vandaag is bestemd voor het Citypastoraat. 
 
Memo: geven met uw smartphone via GIVT 
Alleen in de eerste zak (met één stip), zit het zendertje! 
 
Ophalen oppaskinderen aan het eind van de maaltijd 
Aan het eind van het delen van brood en wijn halen we de oppaskinderen op. Normaal doen we dat na het 
dankgebed. Maar het is ook heel mooi wanneer dat dankgebed gelijk overgaat in slotlied, en dat dan weer in de 
zegen. 
Bij wijze van experiment willen we de ouders vandaag vragen om hun kleinste kinderen iets eerder op te halen 
dan we gewoon waren. Lukt het ons samen om, terwijl brood en wijn worden rondgedeeld aan wie slecht ter 
been zijn, in enige rust de kleinsten op te halen… Mogelijk loop je dan precies met de voorganger terug de 
kerkzaal in… 
Als jullie dan binnen zijn bidden we sámen het slot-dankgebed – dat direct overgaat in het slotlied. 
Op papier kan het. Nu de praktijk nog. Dank voor ieders medewerking! 

LB 66a 
LB 305 
Johannes 14, 23 – 29 
LB 1010 
LB 417 
LB 421 
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Hemelvaart en Taizé 
In de Taizéviering van vanmiddag staat het Hemelvaartsverhaal centraal. 
Taizévieringen in de Ontmoetingskerk zijn bijzonder! De kerk kleurt, net als in Taizé, oranje. De Taizévieringen 
zijn meditatief van aard. Met heel veel ruimte voor stilte, voor rust. Een eigenheid van de Taizévieringen in de 
Ontmoetingskerk is dat we echt een brede selectie maken uit de Taizé-liederenschat. We zingen dus niet alleen 
de ‘klassiekers’. En we zingen ook bewust in vele talen. Omdat Taizéliederen kort zijn, en vaak worden 
herhaald, kan dat. Het levert een bijzondere ervaring op. Terwijl je het lied herhaalt en herhaalt kost het het 
hoofd steeds minder moeite... en krijgt steeds meer het hart een kans. En in al die vreemde talen groeit zo een 
ongekende verbondenheid… de hele wereld doet mee, de aarde… en de hemel… en ons eigen hart.  
Aanvang 16.30 uur, in de Ontmoetingskerk. 
 
 
31 mei: Meditatief wandelen in mei 
Op de laatste vrijdag van de maand, 31 mei, gaan we wandelen vanaf het 
Kleine Zwaantje bij de Lutte. We verzamelen op het kerkplein van Lonneker 
om 13.30 uur! Vandaar rijden we gezamenlijk naar het Kleine Zwaantje.  
Wandelen en stil worden, open voor Gods aanwezigheid. 
Opgeven is niet nodig. Contactpersonen: Bernardien Kromhof, Wijtze Ekker, 
Inge de Vries, 053-4782996, lw.ekker@ziggo.nl 
 
 
9 juni: Wie helpt? 
Zondag 9 juni viert de ICF-gemeenschap samen met ons Pinksteren. De ICF is de internationale christelijke 
kerkgemeente, waar vooral buitenlandse studenten hun thuis vinden tijdens hun verblijf in Nederland. 
Omdat deze kerkgemeente van internationale studenten die middag nog een gezamenlijke activiteit heeft, 
zouden ze (na het gezamenlijk koffie-drinken), graag in de Ontmoetingskerk de lunch gebruiken. 
Zijn er twee of drie vrijwilligers van de Ontmoetingskerk die op 9 juni de vrijwilligers van de ICF-gemeente een 
uurtje willen ondersteunen bij het klaarmaken van de lunch? 
Meld je aan bij Hanneke Siebert! 
 
 
Diensten 
Vandaag  16.30 uur Taizéviering 
2 juni   10.00 uur Voorganger: ds. J.D. Zuurmond 

Het project-jeugdkoor van de Kerk Muziekdagen voor de Jeugd (KMDJ) zingt mee in deze dienst 
 
 
Kopij voor de zondagsbrief kunt u (voor donderdag 20.00 u) sturen naar zondagsbrief@pgenschede.nl 
 


