
 

 

Zondagsbrief 15 april 

Protestantse Gemeente Enschede 

Zondag Jubilate (juicht) 

Voorganger: ds. J.D. Zuurmond 

Organist: Ymte Westra 
Lector: Corrie Kasper 
Ouderling: Marjolein Dohmen 
Diaken: : Ineke van der Meulen 
Diaconale Medewerker: Yasmin Khalaf 
Collectant: Jochem van Erkelens, Hannie Nijmeijer, Elly 
Meerburg 
Oppas: : Anne Bezemer, Tom ter Borg 
Kinderdienst jongsten: Miranda Smit 
Kinderdienst -  middelsten: Linda Maalderink 
Kinderdienst -  oudsten: Erwin Klaver 
Jeugdkerk Harmen Droogendijk, Kathleen Moore, Patrick 
Schaap 
Koster: Wim Veldman 
Hulpkoster::  Bea Jansen 
Bediening Beamer: Stefan Klootwijk 
Studio Jan Brouwer, Karst Hendriks 

Koffieschenkers: : Dinie Wargerink, Ina Smelt, Lucie van de Worp, Marry Bijvank 
Deurdienst: Dick Feil, Derk van Halen, Anneke Schophaus 

Mirjam en Micha 
Mirjam en Micha een nieuw verhaal, wordt hier verteld voor ons allemaal, 
Mensen zijn als pluisjes licht, houd elkaar daarom in zicht. 

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. 

Collecte deze week Oecumenisch Citypastoraat Enschede 
Deze week bestaat het Citypastoraat  25 jaar! Daarom is er feest in de Ontmoetingskerk, a.s. donderdag 19 
april om 19.30 uur. Cabaretier Kees Posthumus komt dan met het programma “De Bijbel in een uur”.   Het 
Citypastoraat is in de loop van 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. Het bezoekersaantal is nog altijd groeiende, dus er zijn veel vrijwilligers nodig. 
Misschien is dit jubileum wel een goede aanleiding om je/u aan te melden als vrijwilliger bij het OCP. En een 
ruimhartige verjaardags-gift is natuurlijk ook zeer welkom! Daarom is de collecte van vandaag bestemd voor 
het Citypastoraat. 

Wanneer u wilt weten waarvoor we volgende zondag collecteren verwijzen we u graag naar het 
kopje" collectes van deze maand" in  "kerk & Stad".  

 

Het Citypastoraat bestaat 25 jaar 

En dat gaan we vieren we op donderdag 19 april om 20.00uur in de Ontmoetingskerk. Op die avond zal de 
cabaretier Kees Posthumus zijn voorstelling "De Bijbel in een uur"  spelen. U bent allen hartelijk uitgenodigd 
om te komen en een avondje te genieten van mooie verhalen en ontmoetingen.  Na de voorstelling heffen we 
het glas op het Citypastoraat. Komt allen! 

Psalm   Psalm 23c (LB 23C) 
Tora   Genesis 4, 1 – 16 
Schriftlied  Abel was een 
herder Melodie: Samen op de aarde (LB 
993) 
Zingen   O Heer, blijf toch 
niet vragen (LB 649) 
Zingen   Boek jij bent 
geleefd (Zangen van Zoeken en Zien 600: 
1, 2, 5) 
 

http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=257&groep_naam=Voorgangers
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=253&groep_naam=Kerkmusici
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=262&groep_naam=Lectoren
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=255&groep_naam=Ouderlingen
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=256&groep_naam=Diaconie
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=514&groep_naam=Diaconale%20Medewerkers
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=398&groep_naam=Collectanten
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=254&groep_naam=Kinderoppas
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=396&groep_naam=Kinderdienst%20-%20leiding%20middelsten%20(
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=261&groep_naam=Kinderdienst%20-%20leiding%20oudsten%20(10-
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=263&groep_naam=Kosters
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=439&groep_naam=Hulpkosters
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=401&groep_naam=Beamer%20en%20video
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=435&groep_naam=Studio
http://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 

Perkplantenactie koor Chantons 
Ook dit jaar houdt het koor weer een perkplantenactie en wel op woensdag 16 mei van 14.00 – 18.00 uur in een 
van de bijzalen van de Ontmoetingskerk. Bestellijsten liggen vanaf 15 april in de Ontmoetingskerk. Verdere 
informatie staat op de bestellijst. 
U doet toch ook mee?? Al vast bedankt 
Bart en Meta Bax 

Ouderenmiddag  
Op woensdag 25 april is er weer een middag van 14.30 uur tot 16.30 uur in de ontmoetingszaal van de 
Ontmoetingskerk. 
Wij hebben voor deze middag Miranda Kamerbeek uitgenodigd . 
Miranda verteld over uilen en zij brengt ook uilen mee. 
Zij zal vertellen over soorten en maten van uilen, over jagen en het eten . 
En natuurlijk over de training  en de eigen ervaring die zij heeft met haar uilen. 
Wij denken dat het weer een boeiende middag zal worden. 
Iedereen is van harte welkom op deze middag. 
Inlichtingen bij Diny Wargerink  tel op te vragen bij de kosters 
Agenda: 30 mei reisje zie volgende Kerk en Stad. 
Met vriendelijke groet Het Bestuur. 
 
Vrijdag 20 april: Netwerkcafé voor 23- tot 40-jarigen 
Aanstaande vrijdag 20 april vindt van 17.30 tot 19.30 uur het Netwerkcafé voor 23- tot 40-jarigen weer plaats. In 
de ontmoetingsruimte genieten we weer van elkaars gezelschap en van een eenvoudige maaltijd. Met het oog 
op dat laatste is het ook dit keer weer fijn als je even laat weten dat je komt. Dat kan via onze facebook-pagina 
(www.facebook.com/netwerkontmoetingskerkenschede/) of door een mailtje te sturen aan Ineke van der Meulen 
of Jan Schaake Email op te vragen bij de kosters 
 
Rommelmarkt Zaterdag 21 april. 
 
We hebben heel veel spullen gekregen voor de markt. Dat betekent dat we ook veel mensen nodig hebben om 
alles goed uit te stallen. Diverse mensen hebben zich al opgegeven om te komen helpen maar we zoeken voor 
Donderdag 19 en Vrijdag 20 nog vrijwilligers/sters. Ook als U maar 1 dagdeel kunt is dat prima.   We hopen op 
Uw medewerking.   
Marianne Schaart tel. Op te vragen bij de kosters 

GroteLetterLiturgie 

Per vandaag zijn in de Ontmoetginskerk liturgieboekjes beschikbaar met een grotere letter. Vraag ernaar bij de 
welkom-heren-en-dames, of bij de koster! 

 “Ik geloof in de Heilige Geest” – Credoviering en credogesprek 

Vanavond van 19.00 – 20.00 uur vindt in de kerkzaal weer een Credoviering plaats. Thema is ‘ik geloof in de 
Heilige Geest’. In een mix van liederen, lezingen, poëzie én zéér verrassende beelden (!) kijken we wat de 
woorden van de aloude geloofsbelijdenis ons vandaag mogelijk willen zeggen. Komende dinsdag vindt het 
gesprek over ditzelfde thema plaats, vanaf 19.30u. 

 

 
Dienst volgende week 10 uur: ds. E. Sonneveld 
Kopij voor zondagsbrief  ( donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar zondagsbrief@pgenschede.nl 


