
 

 

Zondagsbrief 20 oktober 2019 

Protestantse Gemeente Enschede 

 

vijfde zondag van de herfst 
   
Voorganger:    ds. E. Sonneveld 
Organist:    Jan Willem Fikse 
Lector:    Anja Serdijn 
Ouderling:    Jan Keizer 
Diaken:    Arend Arensman 
Diaconale Mdw:   Arnout Koelewijn 
Collectant:   Hennie Brouwer, Elly Meerburg, Jochem van Erkelens 
Oppas:    Vera Smit, Anneke de Vries 
Kinderdienst - oudsten:  Kathleen Moore  
Kinderdienst - jongsten:  Marieke Lieverdink 
Koster:    Wim Veldman 
Hulpkosters:    Karst Hendriks 
Bediening beamer:   Stefan Klootwijk 
Studio:    Ruben Kwast,Henk Kwast 
Koffieschenkers:   Agnes Bijmold, Henny Bargeman, Jannie Krol, Willy van der Molen 
Deurdienst:    Kees Koopmans, Anneke Schophaus, Marthie Vos 
 
 
Mirjam en Micha 
Mirjam en Micha een nieuw verhaal, wordt hier verteld voor ons allemaal 
David die het volk nu leidt, lijkt op God die allen weidt. 
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 
Bijzondere vieringen Ontmoetingskerk       
Eigenlijk is elke ‘normale’ viering in de Ontmoetingskerk al bijzonder! Maar onze kerk is een actieve en 
veelzijdige kerk. Er worden ook regelmatig nóg ‘bijzonderdere’ vieringen gehouden, zoals credo-
vieringen, Taizé-vieringen… En wat dacht u van de kerkdiensten thuis: mensen die via de kerktelefoon 
de zondagmorgendiensten meemaken. Of de meditatieve wandelingen, het Broodje bezinning, het 
Leren in de kerk, de gesprekskringen… Om al deze bijzondere vieringen en activiteiten eens  in het 
zonnetje te zetten –en natuurlijk ook omdat ze soms wat kosten- is de collecte van vandaag daarvoor 
bestemd. 
 
 
Vrijdag 25 oktober – 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. 
 
Huwelijk 
Op vrijdag 1 november trouwen Anne Bezemer en Ilco Kuiper. Samen met ds Ellen Sonneveld en de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van Hellendoorn zal de liefde van Anne en Ilco bevestigd en 
gevierd worden, hun dankbaarheid worden uitgesproken en goede, zegenende woorden worden 
ontvangen in het bijzijn van hun familie en vrienden. We wensen Anne en Ilco een stalende dag toe en 
veel geluk en zegen op hun verdere levensweg. 
 

Lied 362 
Lied 279 
MM-lied 
lied 72: 1 
lied 72: 6,7 
Lied 737: 1, 3, 5, 21 
Lied 23c (in 
wisselzang):  1: 
allen, 2: vrouwen, 
3: mannen, 4, 5: 
allen 
Lezingen: 2 Samuël 
5: 1-5 en 2 Samuël 
5: 6-16 
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Maandag 20 en dinsdag 21 oktober is het kerkelijk bureau gesloten. 
 
 
 
Sieraden maken voor de Kledingbank. 
De afgelopen maanden hebben we oude sieraden ingezameld met als doel er nieuwe van de maken 
voor de Kledingbank.   Er wordt daar veel kleding binnen gebracht . Echter is er ook behoefte aan 
sjaals, sieraden, tassen enz.   Wij hopen dat er  dames zijn die ons kunnen helpen om dit project 
te laten slagen.    Als U dus voor U zelf of iemand anders  al eens sieraden hebt gemaakt vragen wij U 
kom op DINSDAG 5 november a.s. naar de kerk.  
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur.  
Het is dus geen workshop we zoeken mensen die een beetje handig zijn zodat we met elkaar t.z.t. de 
kledingbank blij kunnen maken. 
Heeft U b.v. thuis ook nog materiaal, neemt U dat dan mee. Dan kunnen we dat ook gebruiken. 
U hoeft zich niet op te geven. Voor koffie en wat lekkers zorgen wij. 
De activiteitencommissie. 
 
Huis van verhalen zoekt vrijwilligers 
Het Huis van Verhalen, u allen wel bekend, is voortgekomen uit Pastoraat na Ramp. We hebben in 
Prismare aan de Roomweg onze Huiskamer(van de buurt)waarin veel activiteiten plaatsvinden. Zo is 
er op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur een inloop waar 
 2 gastvrouwen/gastheren bezoekers ontvangen die wat willen weten over de historie, de 
vuurwerkramp en wederopbouw van de wijk Roombeek. Ook is iedereen welkom die onder het genot 
van een kopje koffie of thee even wil bijpraten en dat hoeft niet perse over de vuurwerkramp te gaan. 
Het luisterende oor van de vrijwilligers staat voorop. 
Door ziekte en verhuizing zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het zou ons al helpen als 
u één keer per 14 dagen een middag zou kunnen invullen. Natuurlijk zult u goed begeleid worden. Zou 
u er voor voelen om ons fijne team te versterken, dan kunt u contact opnemen met 
info@huisvanverhalen.nl  of tel. 4316288.Tineke Braamer 
 
Dienst volgende week: 27 oktober    10:00 uur          Voorganger: ds. H.J.Siebert 
                                                          16:30 uur          Taizéviering 
 
Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20:00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl  
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