
 

 

Zondagsbrief 17 maart 2019 

Protestantse Gemeente Enschede 

Voorganger:    ds. J.D. Zuurmond 
Organist:    Jan Willem Fikse 
Lector:    Wim Vos 
Ouderling:    Ale Holsbrink 
Diaken:    Ineke van der Meulen 
Diaconale Mdw:   Arnout Koelewijn 
Collectant:    Elly Meerburg, Hennie Brouwer, Hans Letsch 
Oppas:    Arenda Koelewijn, Tom ter Borg 
Kinderdienst - jongsten:  Annemiek Vervoorn, Marieke Lieverdink, Erwin Klaver 
Jeugdkerk:    Harmen Droogendijk, Kathleen Moore, Patrick Schaap 
Koster:    Wim Veldman                            Hulpkosters:    Karst Hendriks 
Studio:   Frits Hardiek, Fadi Khalaf          Bediening beamer:   Stefan Klootwijk                                                                                                 
Koffieschenkers:   Christel Steggink, Ria Vergunst, Henny Bargeman, Jannie de Lange 
Deurdienst:    Derk van Halen, Marthie Vos, Tineke Braamer 
 
Mirjam en Micha  
Het verhaal van God en mens kent zelfs in de dood geen grens. 
 
Coventrygebed - Gebed voor vrede en verzoening 
Vertaling van het gebed voor vrede en verzoening van de Community of the Cross of Nails  te 
Coventry. Dit gebed bidden wij vanmorgen op de plaats van de Voorbeden. 
 
Allen hebben gezondigd en zijn verstoken van de het licht van de Eeuwige (Romeinen 3: 23) 

Vader, vergeef 
de haat, die  scheiding brengtussen volken, rassen en klassen. 

Vader, vergeef 
de gretigheid waarmee wij onze zinnen zetten op wat een ander toebehoort. 

Vader, vergeef 
de hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest. 

Vader, vergeef 
onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen. 

Vader, vergeef 
onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van gevangenen, daklozen en vluchtelingen. 

Vader, vergeef 
de begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden 
misbruikt 

Vader, vergeef 
de trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God 

Vader, vergeef 
Wees goed voor elkaar en barmhartig; vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft.  
 
Collecte 
40dagentijd Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat – Verlaat de gevangenis....en dan? 
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht 
blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen 
sociaal netwerk. Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie 
gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van 
de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer 
dan 1.600 vrijwilligers -veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten- werken in deze Exodushuizen, 
bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in.  

LB 25 : 1,3 
LB 997 
Lucas 9:28-36 
LB 418 
LB 543 
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Protestantse Gemeente Enschede 

detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen 
 
Vanavond ‘Credoviering’ 
Christus is ‘Waarlijk God en waarlijk mens’ is, in twee naturen, ‘onvermengd, onveranderd, ongedeeld, 
ongescheiden’, zo formuleerde het concilie van Chalcedon in 451. Prachtige geheimenisvolle zinnen, 
of baarlijke nonsense? Een ultieme vondst of netjes de theologische kool en geit gespaard? En nog 
een laagje dieper: was dat hele concilie niet vooral één groot politiek machtsspel?  
Het komt allemaal voorbij, vanavond. En meer nog! Onderweg naar Chalcedon zullen we vast en 
zeker genieten van ons boottochtje over de Bosporus. Als altijd klinkt prachtige poëzie. Kortom, ook de 
credoviering over de ‘tweenaturenleer’ wordt weer een belevenis. Wil je het allemaal meemaken? 
Vanavond, 19.00 – 20.00 uur, Ontmoetingskerk. 
 
Paasgroetenactie 
U kunt deze zondag (17 maart) meedoen aan de Paasgroetenactie. Laat het sturen van een kaart aan 
gevangenen ook voor hen een hoop zijn om opnieuw te mogen beginnen! Hartelijk dank! 

 
avond over het SIVMO  
Op donderdag 21 maart is er een avond over het SIVMO (Steuncomité  Israëlische Vredes- en 
Mensenrechten-Organisaties. Deze wordt georganiseerd door de Classicale Werkgroep Kerk en 
Israël, de Palestina Werkgroep Enschede en de Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem. 
Jaap van der Vinne, oud bestuurslid SIVMO vertelt over het werk van de organisatie. Plaats: 
Ontmoetingskerk Tijd: 19.30 (zie Kerk en Stad).  

 
Brillen inleverstraat 
Afgelopen maandag, 11 maart, is er gebeld door een mevrouw die per ongeluk op zondag 10 maart 
haar goede bril in de box in de inleverstraat had geworpen. Helaas is de naam van mevrouw niet goed 
verstaan. We hebben alle brillen die na die dienst in de inleverbox zaten terug gehaald, hopende dat 
de goede bril er bij zit. Mevrouw kan zich melden bij de koster Wim Veldman. 

 
Start van het Coventrygebed 
A.s. vrijdag 22 maart starten we vanuit verschillende Enschedese kerken het Coventrygebed, dat 
vanaf die datum elke vrijdagmiddag om 13.15 uur in de zgn. Wintertuin van de Wonne (Noorderhagen 
25) gehouden zal worden. Een wekelijks gebed om vergeving en verzoening. 
Die eerste keer, op 22 maart, is natuurlijk bijzonder. Sowieso omdat een omvangrijke delegatie vanuit 
het Duitse Dülmen hierbij aanwezig zal zijn. Met hen gaan we op vrijdag 22 maart om 12.30 uur vanuit 
de Ontmoetingskerk te voet naar de Wonne. Gemeenteleden die aan het Coventry-gebed deel willen 
nemen worden van harte uitgenodigd om die 15 à 20 minuten met ons mee te lopen.Deze eerste keer 
zal het Coventry-gebed om 13 uur beginnen met een korte inleiding over de achtergronden van en de 
totstandkoming van het gebed. Om 13.15 uur beginnen we met de daadwerkelijke viering. Na afloop is 
er natuurlijk koffie en thee in de Wonne en gelegenheid om na te praten. Rond drie uur bent u van 
harte uitgenodigd om samen met de bezoekers uit Dülmen mee te rijden naar deze stad waar om 
17.00 uur het Coventrygebed gebeden zal worden, voorafgaand aan een herdenkingsplechtigheid van 
het bombardement van 22 maart 1945 waardoor vrijwel de gehele stad verwoest werd. Vanuit de 
Enschedese delegatie zal Hanneke Siebert daar enkele woorden spreken. We kunnen met de auto’s 
van de Dülmenaren meerijden, maar om weer terug te komen in Enschede het zou fijn zijn als enkele 
gemeenteleden ook met de auto naar Dülmen willen rijden. Er ligt een lijst in de Ontmoetingsruimte 
waarop u kunt aangeven of u mee wilt gaan en of u mensen kunt meenemen. 
 
Credodienst 17 maart 19:00 uur in de Ontmoetingskerk. Voorganger: ds. J.D. Zuurmond 
Dienst volgende week: 24 maart                                      Voorganger: ds. A.Reitsma   
Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl 
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