
 

 

Zondagsbrief 22 april 

Protestantse Gemeente Enschede 

 

Zondag misericordias domini of  
zondag van de goede herder 
Voorganger: ds. E. Sonneveld 
Organist: Sander Venema 
Lector: Petra ten Brug 
Ouderling: Adri Ekker, Jan Schaart 
Diaken: : Wil Brouwer, Guus Luchtenberg  
Diaconale Medewerker: Anja Samson, Arnout 
Koelewijn, Tineke Braamer, Yasmin Khalaf 
Collectant: Hans Letsch, Wander Moes, Maike 
Sikkema 
Oppas: : Anneke de Vries, Vera Smit 
Kinderdienst jongsten: Petra Lagewaard  
Kinderdienst -  middelsten: Jacqueline Aellerinck-Smelt 
Kinderdienst -  oudsten: Armand Dohmen 
Jeugdkerk Harmen Droogendijk, Kathleen Moore, Patrick Schaap 
Koster: Gerry Ophuis 
Hulpkoster::  Karst Hendriks  
Bediening Beamer: Marjolein Dohmen 
Studio Ruben Kwast, Henk Kwast 
Koffieschenkers: : Rita Letsch, Hans Letsch, Gerrie van Zwol, Petra ten Brug, Hermien Bos  
Deurdienst: Geke Jansen, Hennie Brouwer, Lutske Klootwijk 

Mirjam en Micha 
Mirjam en Micha een nieuw verhaal, wordt hier verteld voor ons allemaal, 
“Schapen zijn wij….dat is waar  Maar ook herders van elkaar” 
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 Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd – Ruimte om te vieren 
Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. 
Gemeenten zoeken om die reden naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen. Op 
verschillende plaatsen in ons land zijn pioniersplekken ontstaan waar mensen wekelijks mee kunnen doen 
met een morgengebed en een avondgebed. Tijdens deze korte vieringen, met veel ruimte voor stilte, 
ontmoeting met God en met elkaar, zingen mensen Gods lof, bidden ze en lezen ze in de Bijbel. Deze 
eeuwenoude manier van vieren biedt rust in de hectiek van het dagelijks bestaan. De Protestantse Kerk 
bundelt de ervaringen en deelt materiaal om nieuwe vormen van vieren een stimulans te geven. 
In de Kerk van Rwanda (EPR) spelen muziek en dans van oudsher een grote rol. In iedere kerk zĳn er koren 
en muziekgroepen. De kerk biedt ruimte aan jongeren om hun eigen muziek in de dienst en in een 
kindernevendienst te laten horen. Jongeren krijgen muziekonderwijs en soms ook nieuwe instrumenten. Hun 
muzikale talenten zetten ze niet alleen in tijdens de dienst. Ze verdienen met hun muziekgroep ook geld door 
zich te laten inhuren op feesten. Vanaf augustus 2018 zullen twee uitgezonden medewerkers van Kerk in 
Actie de muziekgroepen en het andere jongerenwerk van de kerk gaan versterken. 
De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland én de Kerk in Rwanda. Geef aan de 
collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun geloof kunnen beleven. 
  
 

Psalm 8a: 1,2,3 

Zingen Psalm 8a : 4 en 6 

Zingen: Lied       82 vers 3 

Zingen (mel. Lied 655 – Zing 

voor de Heer een nieuw gezang)  

Lied 613:1,2,3,4,5 uit:  Zangen van 

Zoeken en Zien:  Gij die het eerst 

gesproken hebt 

 

 

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 

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. 
 
 Regenboog-viering in de Grote Kerk 
Zondagmiddag  22 april (déze zondag) is er om 16.00 uur een oecumenische Regenboogviering. Met elkaar in 
verbinding staan,  daar gaat het om; of  je nu katholiek, transgender, protestant, homo, baptist, bi en/of 
gereformeerd bent. De viering wordt geleid door ds. Hanneke Siebert en ds. Remko Ongersma en er is een 
projectkoor dat net zo divers is als de christelijke en de lhbt-gemeenschap zelf. Oud-stadsdichter van Enschede 
Regine Hilhorst draagt een gedicht voor dat ze speciaal voor de viering heeft geschreven.  
Iedereen is van harte welkom met deze bijzondere mee te doen! 
22 april (ná de marathon), 16.00 uur, Grote Kerk Enschede 
 
Géén Taizé-viering 
In verband met de Regenboogviering in de Grote Kerk is er vanmiddag géén taizé-viering in de 
Ontmoetingskerk. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dienst volgende week 10 uur: ds. C.G.J. de Jonge 
Kopij voor zondagsbrief  ( donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar zondagsbrief@pgenschede.nl 


