
 

 

Zondagsbrief  29 april 2018 

Protestantse Gemeente Enschede 

 
Kerkdienst cantate (zingt)  
Voorganger: ds. C.G.J de Jonge 
 
Organist: Dick van der Meulen 
Lector: Wim Vos 
Ouderling: Pieter Sijtsma 
Diaken: Ineke van der Meulen 
Diaconale Mdw: Anja Bunk 
Collectant: Barend van der Meulen, Janny Sijtsma, Hennie Brouwer 
Oppas: Klaske Droogendijk, Daniël Vegter 
Kinderdienst - middelsten: Linda Maalderink 
Kinderdienst - oudsten: Quirine van Dijk 
Koster: Gerrit Dumkopf 
Hulpkosters: Marthie Vos 
Bediening beamer: Peter Veneman 
Studio: Frits Hardiek(Opnemer 1), Fadi Khalaf(Opnemer 2) 
Koffieschenkers: D.Wargerink, J.ter Horst, A. Kloek, E. Kloek 
Deurdienst: Dick Feil, Marthie Vos, Tineke Braamer 
 

Mirjam en Micha 
Leven dat wordt overspoeld, is zo niet door God bedoeld. 

Collecte: 29 april Voedselbank Enschede-Haaksbergen 
De Voedselbank is een organisatie van vrijwilligers die kwalitatief goede voedselproducten inzamelt 
en daarvan voedselpakketten samenstelt bestemd voor mensen in Enschede en Haaksbergen die 
een dergelijk noodpakket nodig hebben. De Voedselbank krijgt het meeste voedsel gratis, maar 
heeft daarnaast nog flink wat onkosten. Wat de financiën betreft is de Voedselbank geheel 
afhankelijk van giften van bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere 
maatschappelijke organisaties. De Voedselbank is helaas broodnodig, letterlijk, en is één van de 
bondgenoten van de diaconie. Dat betekent onder andere dat we als kerk financiële steun 
verlenen. Van harte aanbevolen! 
Wanneer u wilt weten waarvoor we volgende zondag collecteren verwijzen we u graag naar het 
kopje" collectes van deze maand" in  "kerk & Stad".  
 
De voorlopige opbrengst van de spaardoosjes  "40 dagen tijd Kerk in Actie " is    € 540,65  
Mocht u nog doosjes thuis hebben dan kunt u ze inleveren bij de diakenen. 
 
Broodje Bezinning. 
Alweer een maand voorbij dus is er weer een bijeenkomst op donderdag 3 mei. 
We gaan weer met elkaar in gesprek onder het genot van een broodje, koffie en thee en wat fruit. 
Onze gesprekleider is: ds. J. Zuurmond.  Tijdstip: 12.30 - 13.30 uur. 
U kunt zich opgeven bij Marianne Schaart tel. 4330556 of 06-52331242 of per mail: 
m.schaart-joosten@kpnmail.nl.   
Een kleine bijdrage vragen we voor de onkosten.  
 
Zing-in dienst op 13 mei met het thema Alles op Zijn tijd…….  

Op 13 mei 2018 is er alweer de laatste Zing-in van het seizoen en iedereen is weer van harte 
welkom. In deze Zing-in staat het thema Alles op Zijn tijd… centraal. 
Samen gaan we er weer een fijne avond van maken waarin we luisteren naar het woord van God en 
mooie liederen zingen samen met de band Spark. Kom allemaal meegenieten van deze avond.  

Zondag 29 april 2018, 5e 

zondag van Pasen/Cantate 

 

Aanvangspsalm: Psalm 98: 1 

en 2 

Kyrie 

Lofzang 

Lied van Mirjam en Micha  

Lezing OT: Genesis 6: 5-22 

Zingen: Lied 356 1 t/m 7 

Lezing NT: Johannes 15: 1-8 
Lofprijzing 

Preek 

Zingen: Lied 981: 1 t/m 5 

Slotlied: Lied 978: 1 t/m 4 

 

https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=257&groep_naam=Voorgangers
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https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=253&groep_naam=Kerkmusici
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https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=255&groep_naam=Ouderlingen
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=256&groep_naam=Diaconie
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=514&groep_naam=Diaconale%20Mdw
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=398&groep_naam=Collectanten
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=254&groep_naam=Kinderoppas
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https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=261&groep_naam=Kinderdienst%20-%20leiding%20oudsten%20(10-
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https://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
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Protestantse Gemeente Enschede 

De avond wordt weer gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel 139 in Enschede.  We 
beginnen om 19.00 uur en na de dienst nodigen wij u uit om gezellig met ons na te praten met een 
kopje koffie of thee. Tot 13 mei.  Miranda en Jannie 

6 mei: Ontmoetingskerk begin- en eindpunt “Moeders voor Vrede” 
Volgende week zondagmiddag 6 mei is de Ontmoetingskerk het begin- en het eindpunt van een 
interreligieuze en interculturele wandeling van “Moeders voor Vrede”. Het gaat om een initiatief van 
Alifa met bezoeken aan de Syrisch-Orthodoxe kerk, de synagoge, de RK Jacobuskerk, de Turkse 
Selimiye-moskee en de Ontmoetingskerk. De wandeling is vooral bedoeld voor moeders met jonge 
kinderen, maar ook grootmoeders of moeders van oudere kinderen zijn hartelijk welkom. Aanmelden 
kan via kracht@pgenschede.nl 
Om 12.30 uur verzamelen op de parkeerplaats van de Ontmoetingskerk. Met de helft van de dan 
aanwezige auto’s rijden we dan naar de Syrisch-Orthodoxe kerk bij het Volkspark en vandaar lopen 
we van het ene gebedshuis naar het andere waar we steeds ontvangen zullen worden voor een korte 
kennismaking. Rond 17.00 uur eindigt de wandeling in de Ontmoetingskerk met een eenvoudige doch 
voedzame maaltijd en met de overgebleven auto’s worden de mensen die aan het begin van de middag 
naar het Volkspark zijn gereden daar weer naar toe gebracht waarna iedereen haars weegs kan gaan. 
 
Nadere informatie o.a. bij Yasmin Khalaf, Guus Luchtenberg en Jan Schaake 
 
Initiatief van team Bruggen Bouwen 

Zoals jullie mogelijk gelezen hebben heeft Pegida het voornemen om vanaf zaterdag 22 april tot en 
met zondag 6 mei a.s. elke dag van 18.30 tot 20.00 uur bij de Marokkaanse moskee "Allah's Huis 
voor Moslims" aan de Tweede Emmastraat in Enschede te demonstreren tegen de bouw van een 
nieuwe moskee in Enschede en tegen de aanwezigheid van de reeds bestaande moskeeën. Deze 
dagelijkse demonstraties willen zij pal voor de moskee houden. De gemeente heeft aangegeven dat 
zij die demonstratie liever op een andere plek heeft maar de verwachting is dat de demonstratie toch 
in de buurt van de moskee zal plaatsvinden en zelfs als het elders is, is dat voor de 
moskeebezoekers intimiderend genoeg. 
Onder andere vanuit Team Bruggen Bouwen (bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende 
religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in Enschede – waarin wij als Protestantse Gemeente 
Enschede actief deelnemen) wordt geprobeerd om net als afgelopen september met een aantal 
mensen tijdens deze aangekondigde demonstraties op het terrein van de moskee aanwezig te zijn, 
om zo de moskeebezoekers een hart onder de riem te steken. Uitdrukkelijk wordt níet de confrontatie 
gezocht met de demonstranten buiten, maar we laten de moskeebezoekers zo wél weten dat we 
naast hen staan. Dat werd afgelopen september erg door hen op prijs gesteld. Vanavond proberen 
we er daarom met zoveel mogelijk mensen te zijn. Dan wordt ook bekeken hoe aanwezigheid tijdens 
de andere avond georganiseerd kan worden. 

Perkplantenactie koor Chantons 
Op 16 mei aanstaande houdt het koor Chantons weer een perkplantenactie in de Ontmoetingskerk. 
Mocht u planten willen bestellen dan kunt u gebruik maken van het bestelformulier. Een bestellijst, 
die uiterlijk 6 mei 2018 ingeleverd moet zijn, ligt op de tafel in de Ontmoetingsruimte. U mag deze na 
het invullen in de doos doen die eveneens in de Ontmoetingsruimte staat of mailen naar het adres 
bg.bax@home.nl . 
Doet u mee? Al vast bedankt. 
Bart en Meta Bax 
 
Dienst volgende week: zondag 6 mei 2018 om 10 uur is de voorganger ds  J.D. Zuurmond 
 
Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl  
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