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Protestantse Gemeente Enschede

tweede zondag van epifanie

Oecumenische viering in de theaterzaal van de Helmerzijde. 
Deze zondag géén viering in de Ontmoetingskerk `

Voorganger: ds. J.D. Zuurmond
Kinderdienst: Marieke Lieverdink, Kathleen Moore, Erwin Klaver 
Jeugdkerk: Hanneke Siebert

Collecte: Armenië 2020
In juli 2020 gaan 12 jongeren (13 - 17 jaar) uit Enschede met twee begeleiders op werkvakantie naar Vayk in 
Armenië. Twee weken lang gaan ze meewerken in een dagopvang voor de allerarmsen van die stad. De 
jongeren organiseren er sport en spel en ze bouwen een speeltuin op het terrein van de dagopvang. Zo’n 
werkvakantie kost (veel) geld; er zijn niet alleen reis- en verblijfkosten, maar ook het aanleggen van de speeltuin 
kost het nodige. Op heel veel verschillende manieren ‘verdienen’ en ‘sparen’ de jongeren deze vakantie zelf bij 
elkaar. De collecte van de Oecumenische viering i.h.k.v. de week van Gebed om de eenheid wil een bijdrage 
aan deze bijzondere reis zijn. Meer informatie: https://ikdoemee.lst.nl/2020-armenië-enschede–2020/

Zondag 19 januari – Zing-in: Waardeer het, repareer het…
Deze zondag is er alweer de eerste Zing-in van het nieuwe jaar. Het thema is waardeer het, repareer het. Wat 
dit betekent wordt allemaal duidelijk in de Zing-in en daarom nodigen wij jullie uit om gezellig langs te komen en 
weer te genieten van de band Spark en samen te luisteren naar het woord van God.
De avond wordt weer gehouden in de Ontmoetingskerk. We beginnen om 19.00 uur en na de dienst nodigen wij 
u uit om gezellig met ons na te praten met een kopje koffie of thee.
Graag tot 19 januari!

Vrijdag 24 januari - Coventrygebed
Ook op deze vrijdag vindt van 13.15 tot 13.45 uur het wekelijkse Coventrygebed plaats in de Wintertuin van de 
Wonne, Noorderhagen 25 in Enschede. Een korte, oecumenische viering middenin het stadsgebeuren. 
Iedereen is van harte welkom.

Donderdag 30 januari - Studieseminar ‘Israël en het evangelie van Johannes’ 
Op 30 januari is er in Enschede de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als
Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Jozef, Jezus en Israël. De 
andere avonden zijn op donderdag 6 en 27 februari. De bijeenkomsten vinden plaats in de Bethelkerk, J.H. 
Boschstraat 30 in Enschede. De aanvang is om 19.30 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit 
Israël.
Er wordt wel gezegd dat geen evangelie zo pro-Joods is en geen evangelie zo anti-Joods. Hoe zit dat eigenlijk 
met de Joden in het evangelie van Johannes? En wie is deze volgeling van Jezus en waarom laat hij allerlei 
andere dingen zien dan de andere evangelisten? Wie zich er in verdiept ontdekt de bijzondere en prachtige 
boodschap van dit evangelie voor Israël.
Omdat in Johannes de feesten een belangrijke rol spelen, gaan we in de laatste avond in op de betekenis van 
het Loofhuttenfeest.
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Vrijdag 6 maart - Armenië 2020 (7)
In juli gaan 11 jongeren en twee begeleiders vanuit de kerk op diaconale werkvakantie naar Vayk in Armenië 
om te helpen bij een dagopvangcentrum voor kinderen. Via een uitgebreide crowdfundingsactie zamelen we 
geld in voor deze reis en het project (www.lst.nl/project/armenie-vayk). Als onderdeel hiervan organiseren we op 
vrijdag 6 maart een muzikale avond in de Ontmoetingskerk met optredens van muzikanten uit onze gemeente. 
We hebben al verschillende aanmeldingen. Wil je - alleen of met een groepje - ook een muzikale bijdrage aan 
deze avond leveren? Graag! Meld je dan vóór 1 februari 2020 aan bij Marjolein Dohmen-Janssen
(c.m.dohmenjanssen@gmail.com / 06 - 83225059)
Entreekaarten voor het concert kosten 5 euro, en zijn vanaf 2-2-2020 verkrijgbaar via de Ontmoetingskerk. 
We hopen op een grote deelname en een prachtige muzikale avond!
Met een hartelijke groet namens Zoë, Sarah, Pieter, Max, Lisanne, Hugo, Gilbert, Eva, Daniël, Anna, Noor, 
Hanneke en Renske,
Marjolein Dohmen-Janssen 

Dopen
Op 2 februari wordt Mirjam Flora Rop gedoopt. Zij is de dochter van Karin en Arnoud Rop en het zusje van Tobi. 

Diensten volgende week
10.00 uur ds. A. Reitsma, viering van de Maaltijd van de Heer
16.30 uur Taizéviering

Kopij voor de zondagsbrief kan (voor donderdag 20uur) gestuurd worden naar zondagsbrief@pgenschede.nl.


