
Zondagsbrief 27 mei 2018 

Protestantse Gemeente Enschede 

 
Voorganger:    ds. P. Hendriks 
Organist:    Dick van der Meulen 
Lector:    Lyzette van Dijk 
Ouderling:    Pieter Sijtsma 
Diaken:    Diet Boes 
Diaconale Mdw:   Anja Samson 
Collectant:    Hans Letsch, Jochem van Erkelens, Geke Jansen 
Oppas:    Margriet Offereins, Sarah Vegter 
Kinderdienst - jongsten:  Jacqueline Aellerinck-Smelt 
Kinderdienst - middelsten:  Margriet Braun 
Kinderdienst - oudsten:  Armand Dohmen 
Jeugdkerk:    Harmen Droogendijk, Kathleen Moore, Patrick Schaap 
Koster:    Gerry Ophuis 
Hulpkosters:    Bea Jansen 
Bediening beamer:   Peter Veneman 
Studio:    Karst Hendriks(Opnemer 1), Jan Brouwer(Opnemer 2) 
Koffieschenkers:   Hanny Nijmeijer, Hennie Nijmeijer, Wil Brouwer, Barend van der Meulen 
Deurdienst:    Elly Lieverdink, Hennie Brouwer, Lutske Klootwijk 
  
Mirjam en Micha  
Mirjam en Micha een nieuw verhaal, wordt hier verteld voor ons allemaal 
Van God - naar God, waait de wind. Dat weet lekker ieder kind. 
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 
Tuinonderhoud                 
Het is volop lente. Vogels fluiten, bloemen bloeien, bomen en struiken zijn weer groen... En ook het gras en het 
onkruid tieren weer welig. Tijd dus om de handen uit de mouwen te steken! Gelukkig hebben we genoeg 
vrijwilligers die de tuinen van onze kerken helpen onderhouden. Maar met helemaal gesloten beurzen lukt dat 
nu eenmaal niet, soms moet er weleens wat worden aangeschaft of uitbesteed.  Met uw gift in de collecte maakt 
u dat mogelijk. 
 
Taizéviering 
Zondagmiddag is er een Taizéviering om 16.30 in onze kerk. I.v.m. de zomerperiode is het de laatste van het 
seizoen. We komen tot rust in stilte en meditatieve muziek en staan stil bij de aanwijzing van Jezus, dat we 
opnieuw geboren moeten worden, willen we Gods rijk binnengaan (Johannes 3, 1-8). 
 
huwelijksaankondiging 
Op vrijdag 8 juni trouwen Yme Joustra en Regie Mocking om 13.30 uur in het Johanneskerkje in Twekkelo.  
We wensen Yme en Regie een mooie dag en veel zegen op hun gezamenlijke levensweg. 

LB 8:1,2 en 6 
Exodus 3:1,6 
LB 319 :1,2,7 
Johannes 3:1-8 
LB 686:1,2,3 
LB 704 
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Protestantse Gemeente Enschede 

Stemt u ook voor het Huis van Verhalen?                                                                               
Het Huis van Verhalen is voorgedragen voor de Actie Warm Hart van de NCRV. Help het Huis van Verhalen 
door uw stem uit te brengen op:                  https://www.ncrv.nl/geven/huisvan verhalen  
 
GRATIS RONDLEIDING HUIS VAN VERHALEN 
Het Huis van Verhalen is één van de Bondgenoten van de Protestantse Gemeente Enschede. 
Een paar keer per jaar wordt hiervoor in deze kerk gecollecteerd. 
Zo ook afgelopen zondag 13 mei, de dag waarop 18 jaar geleden de vuurwerkramp plaatsvond. 
Het bestuur en alle vrijwilligers zijn de gemeenteleden van de Ontmoetingskerk zeer erkentelijk voor hun gulle 
gaven tijdens deze collectes. Daarvoor willen zij graag iets terug doen: 
Mocht u geïnteresseerd zijn in het verleden, heden en de toekomst van de herboren wijk Roombeek, dan biedt 
het Huis van Verhalen u een gratis rondleiding door deze wijk aan. 
Een ervaren vrijwilliger/rondleider zal u ontvangen met koffie of thee met wat lekkers in de huiskamer van het 
Huis van Verhalen, Roomweg 165 c. (Prismare) 
Na een presentatie gaat u met hem/haar de wijk in. Het geheel duurt ongeveer 2 uur. 
Deze rondleiding zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni om 13.30 uur en 15.00 uur.  
U kunt zich hiervoor tot 28 mei opgeven bij het Huis van Verhalen, tel. 053-4316288 of per mail 
https://huisvanverhalenenschede.nl 
Ook ligt er een inschrijvingslijst op de tafel naast de bar in de koffieruimte. 
Op genoemde website vindt u nog veel meer informatie over het Huis van Verhalen. 
 
Smoelenboek 
Beste gemeente, Zoals u wellicht nog weet, zijn we bezig met een smoelenboek voor de Ontmoetingskerk: een 
fotoboek met gezichten van onze gemeenteleden met bijbehorende naam. Handig voor iedereen om op te 
zoeken wie wie ook al weer is, maar natuurlijk zeker ook handig voor onze nieuwe dominee! Het is de bedoeling 
dat iedereen die hieraan wil meewerken zich de komende weken, na de dienst meldt bij één van onze 
huisfotografen te weten: Arie v/d Veer, Henk en Ruben Kwast. We proberen komende weken present te zijn om 
foto´s te kunnen nemen. Met een hartelijke groet, Henk Kwast-Sonneveld 
 
Groene kerk 
Misschien herinnert u zich de ‘groene kerk’ nog? Een initiatief om binnen de kerk aan de slag te gaan met 
duurzaamheid. De diaconie heeft besloten dit thema bij de kop te pakken en ook bij ons in de kerk concreet 
vorm te geven.  Hoofdinzet daarbij is het inspireren van de gemeenteleden om zelf actie te nemen. In juni 
maken we een start met de eerste concrete activiteiten georganiseerd.  

- Op dinsdag 5 juni (om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte) is er een lezing over de ‘Waterfootprint’.  
Water is van levensbelang, en ons consumentgedrag heeft invloed op het gebruik en beschikbaarheid 
van water wereldwijd. Onderzoeker Rick Hogeboom van de Universiteit Twente komt een toelichting 
geven over de achtergronden en toepassing van dit instrument waarmee men de eigen impact op de 
waterhuishouding  in beeld kan brengen. Tevens worden de relaties met ander zogenaamde footprints 
(zoals de CO2 footprint gelegd) 

- Op donderdag 14 juni (om 18.00 uur) brengen we dat in praktijk door samen van een duurzame maaltijd 
te genieten (en zo vorm te geven aan duurzaam consumeren). Niet om met het vingertje te wijzen, maar 
om te laten zien wat kan. 

- Op zaterdag 16 juni gaan we met de kinderen van de kindernevendienst een zwerfvuil actie houden. De 
actie wordt afgesloten met een gezellige maaltijd.  

Daarnaast zijn er ook al ander ideeën, maar als u nog suggesties heeft, trek dan vooral aan de bel. Parallel gaat 
ook een groep vanuit de kerkrentmeester aan de slag met de duurzaamheid van ons gebouw. 

Voor vragen spreek dan Anja Samson of Armand Dohmen aan in de kerk of stuur een e-mail op te vragen bij de 
kosters.

Het Kerkelijk Bureau is gesloten van 4 tot en met 8 juni 2018. 

Dienst volgende week, 3 juni: 
Voorganger:   ds. M. Schepers - Van der Poll 
 
Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl 
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