
 

 

Zondagsbrief 8 april 

Protestantse Gemeente Enschede 

Zondag quasi modo geniti of  beloken pasen 
 
Voorganger: ds. I. Epema 
Organist: Dick van der Meulen 
Lector: Annette van Zeben 
Ouderling: Ale Holsbrink 
Diaken: : Guus Luchtenberg 
Diaconale Medewerker: Tineke Braamer 
Collectant:  
Oppas: Paulien Kloek, Sarah Vegter  
Kinderdienst jongsten: Margriet Braun 
Kinderdienst -  middelsten: Jacqueline Aellerinck-Smelt 
Kinderdienst -  oudsten: Mark Floors 
Jeugdkerk Hanneke Siebert 
Koster: Gerrit Dumkopf 
Hulpkoster::  Karst Hendriks  
Bediening Beamer: Peter Veneman 
Studio Fadi Khalaf, Frits Hardiek 
Koffieschenkers: : Christel Steggink, Ria Vergunst, Henny Bargeman, Jannie de Lange 
Deurdienst: Geke Jansen, Marthie Vos, Tineke Braamer 

Mirjam en Micha 
Mirjam en Micha een nieuw verhaal, wordt hier verteld voor ons allemaal, 
Weten wij van kwaad en goed? Leer dan hoe je leven moet. 
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. 

Bloemen en kaart.  Wordt niet meer openbaar gepubliceerd. 
 
De Stichting Present is een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Present slaat een brug tussen 
mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Ze werkt 
samen met professionele hulpverleners, en biedt aanvullende praktische hulp aan mensen die door 
gebrek aan geld, sociaal netwerk of een goede gezondheid de steun van anderen nodig hebben. 
Jaarlijks organiseert  Present de Veranderdag, ook in Enschede.  Iedereen van jong tot oud kan dan 
meedoen en iets betekenen voor een ander, denk bijvoorbeeld aan het opruimen van een schuur, 
het omspitten van een tuin of het schilderen of behangen van een kamer. Omdat Present behalve al 
die helpende handen ook wel wat financiële steun kan gebruiken, is de collecte van vandaag 
bestemd voor de Stichting Present Enschede. 
Wanneer u wilt weten waarvoor we volgende zondag collecteren verwijzen we u graag naar het 
kopje" collectes van deze maand" in  "kerk & Stad".  
 
Komen kijken naar Avondmaalserviezen en oude (kansel)Bijbels. 
In het maartnummer van Kerk en Stad heeft u kunnen lezen dat er vanwege het samengaan van onze 
wijkgemeenten een groot aantal avondmaalsbekers, schalen en dergelijke is dat niet meer gebruikt 
wordt. Daar zijn prachtige, soms ook verzilverde bekers bij en ook mooie schalen. Op een serie foto’s 
kreeg u daar een indruk van. Ook zijn er aardig wat oude Kanselbijbels en andere Bijbels, die niet 
meer worden gebruikt. Zo zijn er Bijbels met echte sloten, en ook een Rembrandtbijbel. 
Op zaterdag 14 april kunt u van 10.30 tot 12.00 uur in de Apostel Thomaskerk deze serviezen en 
Bijbels komen bekijken en die eventueel ook tegen een reëel bedrag kopen. U bent van harte welkom. 
Wijtze Ekker, kerkrentmeester. 

Psalm 92 vs 1,2,6 en 7 
Genesis 3 vs 1 t/m 7 
Lied 944 vs 1 en 2 
Johannes 20 vs 24 t/m 29 
Lied Lied 607 
Lied 650 
 

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 

 
Onderwijsbegeleiding bij de PGEnschede? 
Al enige jaren heeft de diaconie van onze PGE gemeente de wens praktische onderwijsbegeleiding te 
organiseren voor kwetsbare jongeren binnen en buiten de PGE. Een werkgroepje is bezig geweest 
handen en voeten te geven aan deze wens. 
Na deze dienst geeft het werkgroepje in de Ontmoetingsruimte informatie en uitleg hierover. Er is een 
flyer met info beschikbaar. Ook in de komende Kerk & Stad is wordt hierover  geschreven. Graag 
nodigen we u uit deze informatie tot u te nemen. 
Namens het werkgroepje, Franciska Soepboer, Hanneke Siebert en Evert Kloek 
 
Donderdagmiddag 12 april  
organiseren wij een ontmoetingsmiddag van 14.30 tot 17.00 uur voor leden van de PGE en de VEG in 
de Ontmoetingskerk. Deze middag zal bestaan uit: gezellig koffie/thee drinken, een interessant verhaal 
over kaarsen maken en mooie natuurbeelden uit Gambia van het echtpaar van de Meer en we 
eindigen met een vesper en avondmaal. U kunt zich aanmelden bij de volgende personen of via de lijst 
in de Ontmoetingskerk: 
Adri Ekker:  Wil Brouwer:  Annet Feil:  Henny Brouwer: Tineke Geerligs:  Guus Luchtenberg: 
Telefoonnummers Opvragen bij de kosters 
 
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: Opvragen bij de kosters 
Agenda: 30 mei reisje zie volgende Kerk en Stad. 
Met vriendelijke groet Het Bestuur. 

Orgel in Friedolsheim 
Per ongeluk is in Kerk & Stad vermeld dat het orgel dat naar Friedolsheim is verhuisd uit de Apostel 
Thomaskerk kwam. Dat moet natuurlijk het orgel uit de Opstandingskerk zijn. 

Eindexamen 2018 
Doe jij, jouw kind, kleinkind of vriend(in) (en lid van onze gemeente) dit jaar eindexamen? Meld je of 
hem/haar dan aan bij Pieter Sijtsma (06-37449923); vanuit de Jeugd en Jongeren bieden wij graag 
ook positieve ondersteuning in deze spannende periode! 
 
 
Dienst volgende week 10 uur: ds. J.D. Zuurmond 
Kopij voor zondagsbrief  ( donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar zondagsbrief@pgenschede.nl 


