
 

 

Zondagsbrief 19 september 2021 

Protestantse Gemeente Enschede 

 
Kerkdienst 
Voorganger:   ds. A. Reitsma 
Organist:   Dick van der Meulen 
Lector:   Anja Serdijn 
Ouderling:   Marieke Lieverdink 
Diaken:   Arend Arensman 
Diaconale mdw:  Yasmin Khalaf 
Oppas:   Eva Klaver, Paulien Kloek 
Kinderdienst:   Quirine van Dijk, Annemiek Vervoorn 
Koster:   Gerry Ophuis 
Beamer:   Henk Janssen 
Studio:   Daniël Vegter, Frits Hardiek 
 
Kaart 
De kaart gaat vandaag met onze hartelijke groeten naar mevr. Helgard van Kempen,  Mevrouw is net thuis 
gekomen van uit het verzorgingshuis “Liberein”. 
 
Collecte: Kerk in Actie Zending - Bouw de kerk in Syrië weer op 
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. Meer 
dan 90 procent van de mensen leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog 
in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is 
nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. En nog steeds proberen kerken mensen zo goed en zo kwaad 
als dat lukt te helpen. Ze delen maaltijden en medicijnen uit en zoeken onderdak voor mensen zonder huis. 
Herstel van kerken geeft de mensen perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de 
samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door 
geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In 
regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, 
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de 
economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De collecte van vandaag is voor dat doel bestemd. 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. 
“Collecte 19 september Kerk in Actie Syrië”. 
 

 
 
 
2 Blijvende Nabije, zegen ons.  
Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed.  
Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis.  
Hoor ons, wees onze God. 
  
3 Blijvende Nabije, zegen ons.  
Draag ons in jouw handen, maak ons één.  
Neem van ons de boosheid en de wraak.  

Maak ons mensen van jou. 
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Donderdag 23 september: Vredesweek 2021 - Mozaïek van een Vluchteling 
In het kader van de Vredesweek 2021 met als thema "Inclusief Samenleven" vindt op donderdag 23 september 
van 19.30 tot 21.30 uur in de Ontmoetingskerk een bijeenkomst "Mozaïek van een Vluchteling" plaats. Als 
autochtone Nederlanders weten wij eigenlijk maar heel weinig van de hele asielprocedure die vluchtelingen en 
asielzoekers in ons land moeten ondergaan: de gang van zaken in aanmeldcentra, in asielzoekerscentra en rond 
ama's (alleenstaande minderjarige asielzoekers). Hoe is het om – na soms langdurig wachten in een azc – een 
woning toegewezen te krijgen in een jou onbekende gemeente en daar dan in te moeten burgeren. A.s. 
donderdag horen en zien we verhalen hierover en zullen we ook eens kijken of we – als Nederlanders – zelf wel 
zouden slagen voor een inburgeringstest. Iedereen is van harte welkom. 
Voor de rest van het Vredesweekprogramma in Enschede, zie www.enschedevoorvrede.nl 
 
 
Update i.v.m. Corona 
In de media hoorde of las u dat er vanaf 25 september nieuwe maatregelen gelden in het kader van Corona. 
Dat heeft ook gevolgen voor de maatregelen die gelden voor de Protestantse Gemeente Enschede en onze 
gebouwen. 
 
Geen toegangsbewijs, wel anderhalve meter bij kerkdiensten en koffiedrinken  
Als Protestantse Gemeente Enschede willen we u niet vragen naar een corona-testbewijs of ander 
toegangsbewijs. We willen geen drempel opwerpen om naar een dienst of bijeenkomst te komen. Gevolg is wel 
dat we de anderhalve-meter-maatregel blijven hanteren. In de kerkzaal, door twee stoelen tussen personen te 
houden, en in de ontmoetingsruimte bij het koffiedrinken na de dienst. We snappen dat sommigen dit jammer 
vinden en hadden gehoopt op minder regels bij de kerkdienst en het koffiedrinken. We hopen echter dat u het 
nog even vol kunt houden om u te houden aan deze regels zodat iedereen zich welkom voelt en het voor 
iedereen veilig genoeg voelt om te komen. 
 
Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig 
Aanmelden voor dienst of aanwezigheid in kerkgebouw: U hoeft zich vanaf de dienst van 26 september niet 
meer aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst. Als de kerkzaal vol is, kunt u de dienst volgen vanuit 
de Ontmoetingsruimte. 
 
Registratie niet meer nodig 
Voor andere activiteiten en bijeenkomsten in het gebouw moest u zich registreren op een lijst met een aantal 
vragen. Die registratie komt vanaf 25 september te vervallen. 
 
Geen anderhalve meter bij activiteiten met minder dan 40 mensen 
Een aantal activiteiten is nog niet opgestart omdat dat lastig is op anderhalvemeter. Omdat het risico op 
besmetting nu eenmaal lager is, als er minder mensen aanwezig zijn, hebben we besloten dat bij een 
groepsgrootte van maximaal 40 personen de anderhalvemeter niet gehandhaafd hoeft te worden. Als de groep 
groter is (zoals bij de kerkdienst en het koffiedrinken na de dienst) blijven we dus wel op afstand van elkaar. 
 
Feestelijke zondag 3 oktober uitgesteld 
In Kerk & Stad las u dat we onder voorbehoud een feestelijke zondag wilden maken van 3 oktober, met een 
viering, ontmoeting, hapje en drankje, waarbij we u wilden uitnodigen zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Dát 
plan kunnen we nog niet uitvoeren en schuiven we door naar het voorjaar in de hoop dat het dat het dan wél 
kan. 
 
Namens het moderamen, 
Jan Willem Fikse, scriba 
 
 


