
 

 

Zondagsbrief 25 augustus 2019 

Protestantse Gemeente Enschede 

 
tiende zondag van de zomer 
Voorganger:    ds. C.G.J de Jonge 
Organist:    Jan Willem Fikse 
Lector:    Sylvia Kolk 
Ouderling:    Marjolein Dohmen 
Diaken:    Guus Luchtenberg 
Diaconale Mdw:   Wil Brouwer 
Collectant:    Elly Meerburg 
Oppas:    Anneke de Vries, Vera Smit 
Koster:    Gerrit Dumkopf 
Hulpkosters:    Corry van der Sijs 
Bediening beamer:   Peter Veneman 
Studio:    Frits Hardiek, Jan Brouwer 
Koffieschenkers:  Wilma van Staaveren, Henriëtte Veld, Corry van der Sijs, Geke 

Jansen, Mieke Vaartjes 
Deurdienst:    Derk van Halen, Marthie Vos, Etty Hettinga 
 
 
Collecte: Muziekfonds 
In de kerk zingen we graag. Het gaat in het geloof om dóen, en zingen hoort daarbij. Het is fijn dat er 
dan een instrument is, om de melodie aan te geven, het zingen te ondersteunen en richting te geven. 
Een orgel, of een piano, een trompet... Vooral een orgel hoort in onze beleving toch wel echt bij de 
kerkdienst. Het bepaalt de gewijde sfeer die velen van ons in de kerk zoeken. En er is zoveel mooie 
orgelmuziek geschreven, het zou jammer zijn als we daar nooit meer iets van zouden kunnen 
beluisteren. Daarom collecteren we vandaag voor het muziekfonds van onze eigen kerk, waaruit het 
onderhoud aan onze orgels en andere instrumenten wordt bekostigd. Zodat ze altijd kunnen blijven 
klinken. 

 
Kinderen en de zomer 
Tijdens de zomerzondagen is er geen aparte kinderdienst. Wel staat er op het 'oude podium' een tafel 
met boeken en teken-spullen. Grote en kleine kinderen die tijdens (een deel van) de viering zelf aan 
de slag willen, kunnen hier terecht!  
 
Het kerkelijk bureau is gesloten van 19 augustus tot 9 september. 
 
8 september Ontmoetingszondag   
Op 8 september is de jaarlijkse ontmoetingszondag: de start van het nieuwe seizoen, waarop we 
elkaar na de vakantie weer ontmoeten (al zullen er ongetwijfeld een aantal pensionado's juist nu op 
vakantie zijn :-)). Zoals de naam al aangeeft, en net als voorgaande jaren, staat de 
ontmoetingszondag in het teken van het elkaar ontmoeten en gelegenheid creëren voor gesprek. Dit 
jaar willen we met name de ontmoeting tussen generaties faciliteren. We hebben daar een leuke vorm 
voor gevonden en vragen iedereen daarom - van jong tot oud - zoveel als mogelijk een mobiele 
telefoon mee te nemen! Vervolgens zal er gelegenheid zijn voor uitgebreide informele ontmoeting 
onder het genot van een drankje en een heerlijke brunch-barbecue, verzorgd door de 
activiteitencommissie. 
Het programma ziet er globaal als volgt uit:  10-11 uur: kerkdienst 

11-11.45 uur: koffie 
11.45-12.30 uur: ontmoeting tussen de generaties 
12.30 - ongeveer 14 uur: brunch-barbecue 

Weet u allen van harte welkom, en niet vergeten: mobiele telefoon mee! 

Lb 122:1,2,3 
Lb 55: 1 t/m 4 
Jesaja 30: 15-21 
Lb 321:1 t/m 7 
Lucas 13 : 22-33 
Lb 990: 1 t/m 6 
Lb 969: 1 t/m 4 

https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=257&groep_naam=Voorgangers
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=253&groep_naam=Organisten
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=262&groep_naam=Lectoren
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=255&groep_naam=Ouderlingen
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=256&groep_naam=Diaconie
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=514&groep_naam=Diaconale%20Mdw
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=398&groep_naam=Collectanten
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=254&groep_naam=Kinderoppas
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=263&groep_naam=Kosters
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=439&groep_naam=Hulpkosters
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=401&groep_naam=Beamer%20en%20video
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=435&groep_naam=Studio
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=407&groep_naam=Koffieschenkers
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=406&groep_naam=Deurdienst


 

  Protestantse Gemeente Enschede 

Namens het moderamen, Marjolein Dohmen-Janssen 

Activiteitencommissie 
In plaats van de jaarlijkse BBQ, hebben we dit jaar besloten een lunch/bbq te organiseren in 
combinatie met Ontmoetingszondag (voorheen Startzondag) op 8 september a.s. aansluitend aan de 
kerkdienst, na de koffie, zorgen we voor een lekkere lunch met broodjes, salades en een eenvoudige 
BBQ. Ook voor de kinderen wordt gezorgd! Opgave kan t/m 1 september bij: Corry van der Sijs, Tel. 
0613385680 of Mail. cmvandersijs@gmail.com  We hopen op goed weer en veel deelname. 
Met vriendelijke groet, namens de activiteitencommissie ,Anet Antvelink 

Ouderenmiddag 
Op woensdag 28 augustus van 14.30 uur tot 16.30 uur beginnen we weer met een nieuw seizoen in 
de ontmoetingszaal van de kerk.We beginnen deze middag met het voorlezen van het halfjaarverslag 
 en we gaan bingo spelen.En voor sommigen van u kunnen dan een klein prijsje in ontvangst nemen. 
Wilt u als nieuwkomer deze middag ook bezoeken dan bent u van harte welkom om op deze middag 
te komen. Heeft u vragen  bel dan gerust met Diny Wargerink tel 053 -4766378 
 
Monumentendagen 2019. 
De Protestantse Gemeente Enschede bezit het oudste gebouw van de stad, de Grote Kerk op de 
Oude Markt.In voorgaande jaren konden de gidsen deze kerk op de Monumentendagen niet 
openstellen voor bezichtiging. Gelukkig kan dat dit jaar wel! Op zaterdag 14 september van 10 tot 13 
uur en op zondag 15 september van 10 tot 17 uur zal deze monumentale kerk opengesteld zijn. Dan 
bent u van harte welkom. Gaarne tot ziens, de Gidsen van de Grote Kerk. 
 
Open Monumentendag Ontmoetingskerk 
Drie vragen hebben wij m.b.t. de Open Monumentendag op 14 september a.s. Het landelijk thema is 
'Plekken van Plezier'.  Daarom vragen we u, om op een briefje te schrijven waarom u met plezier naar 
de Ontmoetingskerk komt.  De lege briefjes liggen naast de levensboom, die vanaf volgende week 
zondag  in de ontmoetingsruimte staat.  Voor een expositie van doopjurken vragen we nog eens op de 
zolder te kijken. Daarnaast zou het fijn zijn als we ook wat foto's kunnen laten zien van de Vredeskerk 
van vóór de verbouwing tot Ontmoetingskerk. Denkt u ook bv aan trouwfoto's s. Hartelijk dank voor uw 
medewerking! mvr gr.   Anja Samson ( 06 3941896, aj.samson3@gmail.com') en Els Neut  (4332062, 

 elsneut@kpnmail.nl). 
 
Vrijdag 30 augustus – Coventrygebed in de Wonne 
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. 
  
Meditatief wandelen in augustus 2019 We gaan wandelen bij de Oeler molen. 
Datum: de laatste vrijdag van de maand: 30 augustus 2019. 
We verzamelen bij Hanninkshof in Usselo om 13.30 uur.  Wandelen, stil zijn, Gods aanwezigheid 
zoeken. Opgeven is niet nodig. Contactpersonen: Bernardien Kromhof, Wijtze Ekker, Inge de Vries  
Tel. 053-4782996. E-mail: lw.ekker@ziggo.nl 
 
Dienst volgende week: 1 september                     Voorganger: Ds. B. Wijnbergen 
 
Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20:00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl 
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