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De afbeelding hiernaast is een foto van
een gedeelte van een grafsteen van een
‘Cohen’ - volgens de overlevering een
afstammeling van de hogepriester Aäron.
De handen met de vingers twee aan twee
gespreid zijn het symbool van de Kohaniem (priesters).
En de HEER sprak tot Mozes:
Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg:
Zo moet u Israëls kinderen zegenen,
door tegen hen te zeggen:
De HEER zegene u en behoede u!
De HEER doe Zijn aangezicht over
u lichten en zij u genadig!
De HEER verheffe Zijn aangezicht
over u en geve u vrede!
Zo moeten zij Mijn Naam op Israëls
kinderen leggen;
en Ík zal hen zegenen.
Numeri 6, 22-27

De priesterzegen in het Hebreeuws:
Twaalf woorden – voor twaalf stammen – omlijsten driemaal de godsnaam (

).
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In de Ontmoetingskerk vinden de vieringen plaats
Adres kerkgebouw

Diaconie

Bloemen

Varviksingel hoek dr. Joh.
Wagenaarstraat 6, 7541 XK,
tel. 4311568
De kerk en het stiltecentrum
zijn open maandag tot en met
vrijdag van 10.00 -16.00 uur.
Tel: 053-4311568.
Voor alle administratieve en
financiële zaken zie: kerkelijk
bureau.

Scriba: Arend Arensman
Postadres: Varviksingel 139,
7512 EK, tel. 4314464
e-mail
aarensman52@gmail.com
Website:
www.pgenschede.nl/diaconie

Henny Brouwer
brouwer.kottier@home.nl tel.
4353802
Wil Brouwer
J.Brouwer1946@kpnmail.nl
tel. 4315626

Kerkelijk Bureau
Varviksingel 139, 7512 EK
Enschede
Tel. 053 4314464,
email: info@pgenschede.nl
Openingstijden:
maandag tot en met donderdag 10.00 - 13.30 uur,
Voor het aanvragen van huwelijksbevestiging (tien weken
van te voren aanvragen), verhuizingen en vragen met
betrekking tot VVB/kerkelijke
bijdrage.

Bankrekeningen
Algemeen nummer:
NL52 RABO 0373 7192 64
Kerkbijdrage / Kerkbalans:
NL30 RABO 0373 7192 72
Collectemunten (zie ook
kader elders in dit blad):
NL38 ABNA 0592 2183 41
Kerk & Stad
NL93 RABO 0373 7193 02
Solidariteitskas
NL08 RABO 0373 7192 80
Collecten
NL77 RABO 0373 7192 99

Alle bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
Enschede.
Verhuur ook van andere
kerkgebouwen
Harry Vergunst, tel. 0633607367, email
harryvergunst@gmail.com

Koster
G. Ophuis - Gruppen,
E-mail
gerryophuis@gmail.com
Tel. 4315709, 06 40598612

Kerkrentmeesters
Secretaris: J. Sijtsma,
Postadres: Varviksingel 139,
7512 EK, Enschede,
E-mail: info@pgenschede.nl

Jeugdwerk
Bankrekening Diaconie

jeugdwerk@pgenschede.nl

NL06 ABNA 0445 2531 50 of
NL23 RABO 0373 7371 49 of
NL66 ABNA 0554 4765 92

Kindernevendienst

Spullendienst

Kinderoppas

kindernevendienst@pgenschede.nl

Scriba: Arend Arensman

speelweide@pgenschede.nl

Predikanten

Zondagsbrief

Ds A. Reitsma,
Kalkerlanden 33 (7542 WH),
tel. 053 4789302,
e-mail
ds.a.reitsma@gmail.com
Vrijdag vrije dag

zondagsbrief@pgenschede.nl
kopij insturen donderdag
voor 20.00 uur

Ds H.J. Siebert,
Park de Kotten 317 (7522 EN),
tel. 06 44864808,
e-mail
hjsiebert@pgenschede.nl
Donderdag vrije dag.

Website

Ds E. Sonneveld.
Hulst 13, Borne (7621 WC)
e-mail:
ellensonneveld2@gmail.com
Tel. 06-48838079
Maandag vrije dag

Bezorging Kerk & Stad

Ds. J.D. Zuurmond,
De Braakweg 100 (7524 PH),
tel. 4359334,
e-mail:
jdzuurmond@pgenschede.nl
Vrijdag vrije dag.
Dringend een dominee
nodig? 06 53895889
Huisbezoek gewenst - voor u
zelf of voor iemand anders bel de Pastoraal Coördinator: 06 - 3868 3282 of mail
pastoraatpge@gmail.com

Kerkenraad
Scriba: Jan Willem Fikse,
06-49720878
Postadres: Varviksingel 139,
7512 EK, Enschede
E-mail ak@pgenschede.nl
Website: www.pgenschede.nl

Berichten muurkrant
muurkrant@pgenschede.nl

www.pgenschede.nl

Kopij Kerk & Stad
redactiekerkenstad@
pgenschede.nl

Enschede West, voorheen
wijk Apostel Thomaskerk:
J. Rooiman, tel. 06-10653483
/ 4311334; jan@rooiman.com
Enschede Noord-Oost, voorheen wijk Detakerk: R.B.
Grootenhuis tel. 4335222
J.H. Letsch tel. 4771744
hans.letsch@hotmail.com
Henk Heideman tel. 4333715
of 06-30105113
h.r.heideman@kpnmail.nl

Het februari-nummer van
Kerk & Stad verschijnt op
zaterdag 4 februari 2023.
Kopij moet uiterlijk woensdag 30 januari in het bezit
zijn van de redactie, ’s
middags 12.00 uur.
De kopij dient per email
(-bijlage) aangeleverd te
worden via
redactiekerkenstad@
pgenschede.nl Met de hand
geschreven kopij kan niet
worden verwerkt.

Foto’s en illustraties
graag apart aanleveren
in een zo groot
mogelijk formaat
(groter van 0,5 Mb)
en dus niet in een tekstdocument;
dan zijn ze te klein om goed
afgedrukt te worden.

Hoe wilt u Kerk &
Stad ontvangen?
Als u ingeschreven bent bij
onze gemeente, ontvangt u het
kerkblad automatisch en wordt
dit bij u thuis bezorgd. Maar
er zijn ook alternatieven:

Per email: Geef u op via de
website pgenschede.nl door in
de rechterkolom onder het
kopje ‘kerkblad’ op ‘aanmelden
voor K&S per e-mail’ te klikken.

Een pdf van Kerk & Stad is ook
vanaf daar te downloaden of
via pgenschede.nl/kerkenstad

Als bezoeker van onze kerk(diensten) kunt u vanuit de
ontmoetingsruimte een exemplaar meenemen.

Enschede Noord, voorheen
wijk Opstandingskerk:
D.G.B. Winters, Octantstraat 8
7521 KC Tel. 06-22384411

Misschien wilt u Kerk & Stad
helemaal niet ontvangen.

Enschede Zuid, voorheen
wijk Verrijzeniskerk
Mvr. Bijvank, tel. 4766641,
(Stroïnkslanden).
Mvr. Ekker, tel. 4782996,
(Wesselerbrink).

Als u van één van deze alternatieven gebruik wilt maken, dan
kunt u dat melden bij het
kerkelijk bureau.

Enschede Zuid-Oost, voorheen Vredeskerk
Hans Mondria, tel. 4314736
Helmerhoek/OGH
Marga Overbeek, Hooiraamhoek 84, tel. 4774583

U kunt zich daar ook aanmelden als bezorger van Kerk &
Stad voor u een maandelijkse
wandeling door uw buurt.

Advertentie

Nodig voor een sluitende begroting

Toezeggingen Kerkbalans 2022

Ontvangsten Kerkbalans 2022
Collecteopbrengsten
staan op pagina 15
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Colofon
Eindredactie en
vormgeving:
Jan Schaake,
E-mail:
redactiekerkenstad@
pgenschede.nl
Website:
pgenschede.nl/kerkenstad

Advertenties:
Kerkelijk Bureau,
053 4314464
info@pgenschede.nl
Leden Werkgroep
Communicatie:
G. Doornekamp,
webmaster-gerard@
pgenschede.nl
M. Feddes, webmaster:
webmaster-meinco@
pgenschede.nl

P. ter Horst,
horst.p.ter@gmail.com
J. Schaake,
schaakejan@gmail.com
J.D. Zuurmond,
jdzuurmond@
pgenschede.nl
M. Vos,
zondagsbrief@
pgenschede.nl
Correspondentieadres:
Kerkelijk bureau Protestantse Gemeente
Enschede,
Varviksingel 139, 7512
EK, tel. 4314464.
Drukwerk:
Drukkerij
Van Barneveld Denekamp.

Alle zeven dagen
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Matteüs 3:1-12 Een stem roept in de woestijn
Matteüs 3:13–4:11 En dan komt U naar mij?
Psalm 20 Anderen vertrouwen op paarden
Spreuken 16:1-9Vertrouw bij je werk op de HEER
Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver
Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel
Jesaja 41:1-7 Zet het beeld met spijkers vast
Jesaja 41:8-20 Wees niet bang
Jesaja 41:21-29 Kijk, daar zijn ze!
Spreuken 17:1-14 Beter droog brood
Spreuken 17:15-28 Een grote mond
Spreuken 18:1-12 Met andere woorden
Spreuken 18:13-24 Koester je tong
Psalm 63
Ik ben aan U gehecht
Matteüs 4:12-17
Schitterend
Matteüs 4:18–25
Als een lopend vuurtje
Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt
Spreuken 19:15-29 Luister naar raad
Psalm 60
Keer ons lot ten goede
1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd
1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld
Psalm 37:1-11
Blijf kalm
Psalm 37:12-24
Ga met vaste tred
Psalm 37:25-40
Blijf op de weg
Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen
Spreuken 20:11-20 Twee maten
Spreuken 20:21-30 Twee gewichten
1 Korintiërs 1:18-31 Wat heeft God uitgekozen
1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord

Gift
In december is een
gift binnengekomen
van de familie H.
voor het bloemenfonds.
Hartelijk dank!
Lucie van de Worp

Bijbel op zondag
8 januari 2023 Doop van de
Heer Matteüs 3,13-17
15 januari 2023 Kana-zondag
Johannes (1,29–)2,1-11
22 januari 2023 3e na Epifanie
Matteüs 4,12-22
29 januari 2023 Laaste na Epifanie Matteüs 5,1-12
5 februari 2023 Septuagesima
Matteüs 5,13-16

Welkom
In en rond de Ontmoetingskerk, het kerkgebouw op de hoek van de Varviksingel en de
Wagenaarstraat, organiseert de Protestantse Gemeente Enschede regelmatig activiteiten
waar, geheel vrijblijvend, iedereen welkom is.
Hiermee wil de Protestantse Gemeente Enschede een bijdrage leveren aan de Enschedese
samenleving op het gebied van bezinning en bezieling.
Ons parool is dan ook: Geloven in Enschede.
Zoals echte vrienden tegen elkaar durven zeggen “ik geloof in jou”, zo zeggen wij dat ook
tegen God en de samenleving.
Iedereen is dagelijks welkom in het Stiltecentrum of in de Ontmoetingsruimte van de kerk.

Kerkdiensten
De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk
zijn weer fysiek toegankelijk, maar natuurlijk ook online te volgen via ons kanaal op
kerkdienstgemist.nl (op zondagochtend ook te
bereiken via pgenschede.nl)

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum is elke werkdag van 10.00 tot
16.00 uur geopend.

Gebed van de week
In de stilteruimte ligt wekelijks een nieuw ‘gebed van de
week’ klaar, afgedrukt op een klein briefje. Wie het wel
eens gezien heeft, heeft ook gezien dat de gebedsteksten
vaak diep raken. De teksten zijn er natuurlijk ook voor
thuis. Wekelijks treft u op de ‘voorpagina’ van onze website
(pgenschede.nl) een nieuwe tekstversie van het gebed aan.

Elke vrijdagmiddag Coventrygebed
De oorlog in de Oekraïne duurt voort. De gevechten en de
doden openen allang niet meer het nieuws. Maar nog altijd
blijven er mensen die stil maar vasthoudend protesteren.
Steeds blijven er mensen bidden. Elke vrijdag rond het middaguur bidden over heel de wereld mensen voor Vrede en
Verzoening. Bidden vraagt volharding, geloof (dat vaak ook
zomaar afwezig is), vraagt om ‘samen met anderen’. Ook in
Enschede ontmoeten elke vrijdag een groepje mensen
elkaar voor het zgn. Coventrygebed. Om te bidden voor verzoening en te spreken over wegen naar vrede. Wees van
harte welkom een keer mee te doen! Elke vrijdag 13.15 uur
in de Ontmoetingskerk..

Elke werkdag 10-12 uur “Open Kerk”
De Ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk is elke
werkdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend voor een kop
koffie of thee en een praatje.

Vrijdag 13 januari:
Meditatie
Op vrijdag 13 januari gaan we weer mediteren in de Ontmoetingskerk. Het duurt van 19.30 tot 20.00 uur.
U bent van harte welkom. Opgeven is niet nodig.
Wijtze Ekker

Elke woensdag
Koffieochtend in de Apostel Thomaskerk
In de Apostel Thomaskerk kunt u elke woensdagochtend
van 10.00 tot 11.00 uur terecht voor een kop koffie.

Openingstijden Citypastoraat
Het Oecumenisch Citypastoraat op de hoek van de Oude
Markt en de Langestraat is ook in 2023 weer geopend.
Maandag tot en met vrijdag: 13.00-15.00 uur
Zaterdag 14.00-16.00 uur

Woensdagen 18 januari en 1 februari:
Handwerken voor een goed doel
De handwerkgroep komt iedere eerste en derde woensdag
van de maand bij de elkaar van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie of thee en gezellige
gesprekken, worden er veel mooie dingen gehaakt, gebreid
en geborduurd.
We hebben weer een paar mooie doelen waar dit alles voor
bestemd is: Baby dekentjes en -mutsjes voor Ghana.
en
Kinderkleding, genaaid, gebreid in alle maten voor Moldavië.
Garen, brei- en haaknaalden en patroontjes zijn aanwezig.
Houdt u van handwerken en gezelligheid, kom dan eens
langs op één van de woensdagochtenden. Aanmelden is
niet nodig.
Anet Antvelink

Vrijdag 20 januari:
Netwerkcafé 20-40-jarigen
Ook in december komen we op de gebruikelijke derde
vrijdag van de maand bij elkaar. Op de al even gebruikelijke
tijd van 17.30 tot 19.30 uur. Een uitgelezen moment om
met leeftijdgenoten met een kerkelijke achtergrond bij te
praten over wat je zoals tegenkomt en bezighoudt.
In verband met de eenvoudige maaltijd is aanmelding
gewenst via de app of per e-mail bij Ineke van der Meulen
(inekevandermeulendejong@hotmail.com) of Jan Schaake
(schaakejan@gmail.com).

Woensdag 25 januari:
Ouderenmiddag
Woensdag 25 januari is er de nieuwjaarsmiddag van 14.30
uur tot 16.30 uur in de zaal van de Ontmoetingskerk .
Wij gaan de notulen voorlezen van het afgelopen jaar.
Ineke Huitink heeft dia's van haar vakantie in Italië van
het afgelopen jaar.
En natuurlijk gaan we proosten op het nieuwe jaar.
Wilt u als nieuwkomer deze middag ook bezoeken en heeft
u vragen bel gerust met Diny Wargerink tel 053- 4766378.
Want iedereen is van harte welkom
Met vriendelijke groet
,,Het Bestuur".

Zondag 22 januari: Taizéviering
Afgelopen najaar zijn in de Ontmoetingskerk de maandelijkse taizé-vieringen weer van start gegaan om 16.30 uur
op de vierde zondag van de maand . Deze eenvoudige vieringen geven ruimte aan stilte en persoonlijke ervaring en
kenmerken zich door de muziek en de vierstijl van Taizé.

Ook bij het Studentenpastoraat
De Taizévieringen van het Studenten Pastoraat Enschede
(SPE) in de stilteruimte op de campus gaan ook door. Elke
eerste woensdag van de maand (dus ook op 1 februari) om
19.00 uur u in de stilteruimte van de Vrijhof (kamer 309).
Iedereen - ook niet-UT-ers - is hartelijk welkom!
Zie ook www.studentenpastoraatenschede.nl

Woensdagen 18 januari en 1 februari:
Noabermaaltijd
Elke eerste en derde woensdag van de maand is er een Noabermaaltijd. Voor die maaltijden kunt u zich steeds vanaf
donderdag volgend op de vorige maaltijd aanmelden. Dat
kan ALLEEN telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur via
053-4311568. U kunt niet meer dan 2 personen aanmelden. De kosten zijn 3 euro. De inloop is om 17.30 en de
maaltijd start om 17.45 uur. We kijken er naar uit om weer
gezellig met elkaar te eten! U bent van harte welkom!
Team Noabermaaltijd.
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Vrijdag 27 januari:
Meditatief wandelen
Vrijdag 27 januari wandelen we in de buurt van het van
Heekkoepeltje.
Verzamelen: 14.00 bij het bankje aan de Glanerbruggeweg.
Route: Hoge Boekelerweg inrijden vanaf de Noord Esmarkerrondweg. Vlak voor restaurant Hoge Boekel links af.
Bankje na 100 meter rechts.
Memo: koffie drinken doen we na de wandeling.
Samen stil wandelen in Gods schepping.
Open worden voor zijn aanwezigheid daarin.
Contactpersonen: Bernardien Kromhof, Wijtze Ekker, Inge
de Vries. Tel. 053-4782996. E-mail: lw.ekker@ziggo.nl
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Mensen van voorbij
Grietje Roelofje de Vries

Gerrie de Vries werd in 1939
geboren in Enschede. Haar leven
was onstuimig, althans, zo ervoer
ze dat zelf. Op negentienjarige
leeftijd ging ze naar Canada met
haar man – ze was jong getrouwd
en een deel van de schoonfamilie
was er ook al naar toegetrokken. Ze
kreeg er haar eerste kind – er
zouden later nog vijf volgen – maar
voelde zich er niet thuis en kwam
aanvankelijk alleen weer terug. Op
48-jarige leeftijd werd ze totaal
onverwacht weduwe. Andere relaties volgden, maar waren niet altijd
gelukkig. Gerrie bleef staande en
bleef er voor de kinderen en kleinkinderen. Ze was coupeuse van
haar vak en had tot voor kort nog
graag een handeltje in tweedehandskleren. Gerrie vertelde dat ze
eigenlijk constant ‘in gesprek’ met
God leefde. ‘Ik praat altijd met
hem.’ Geloof was zeker veranderd
in haar leven – ‘je denkt niet meer
zo simpel als vroeger’ – maar een
diep basisvertrouwen dat het goed
zal komen en dat God er zal zijn als
het nodig is, is alleen maar sterker
geworden in haar levenstijd. In
2019 werd Gerrie ziek en was het
‘op’. Het voelde alsof ze drie levens
had geleefd. De kinderen ‘deden
het goed’ en ook de vijftien kleinkinderen. Zelfs had ze drie achterkleinkinderen – Gerrie had het gevoel
iedereen op eigen benen te hebben
gezet, haar rol was niet meer nodig.
Een grote zegen waren de laatste
acht jaar samen met Piet, bij wie ze
wel de rust vond die ze lange tijd
had gemist bij een partner. In groot
vertrouwen gaf Gerrie haar leven
over aan God, door wie ze werd
‘thuisgehaald’, zo noemde ze het.
Of ze in de hemel nog steeds kon
bidden was haar vraag. ‘Dat denk
ik niet,’ zei ik, ‘daar ben je zo
dichtbij de bron van het leven zelf
dat gebed niet meer nodig is om
met God te kunnen communiceren.’ Die gedachte gaf rust.
ds. Oane Reitsma

Machteld den Breejen-Wouters

Op 2 december 2022 is Machteld
den Breejen - Wouters plotseling
overleden. Ze is bijna 82 jaar geworden. Ze was wel ziek (spierreuma)
maar juist de laatste tijd ging het
een stuk beter. De pijn was aanmerkelijk minder. En dan ineens is er
het bericht: Machteld is overleden,
hartstilstand. Een grote schok ging
door velen heen.
Machteld is als oudste kind geboren
in het gezin Wouters, Ze had nog
twee zussen en een broer. Toen
Machteld 8 jaar emigreerde het
gezin naar Canada. Daar heeft ze
hard moeten werken. Maar gelukkig kon ze toch de verpleegstersopleiding volgen. Intern en alleen in
de zomer kwam ze naar huis.
Met een zus kwam naar Nederland
en logeerde bij een oom en tante
in Amsterdam. Ze werkte in het
VUziekenhuis aldaar.
Ze ontmoette Kees den Breejen.
Samen zongen ze in het Jeugdkoor
Watergraafsmeer. Het was niet
direct "aan". Machteld ging terug
naar Canada en Kees is haar achterna gereisd. Dat zei genoeg. In
4

1967 zijn ze getrouwd. Kees stu- In de dankdienst voor haar leven
deerde theologie. Het beroep naar zongen we lied 462: “Zie de takken
Enschede kwam in 1992. Machteld aan de bomen waar het jonge groen
stond Kees ter zijde in het predikant- ontluikt tot een stralend nieuwe
schap. Maar ze ging ook haar eigen zomer waar de vredesbloesem
weg. Herintredingscursus in de zorg ruikt”. Zo hebben we afscheid
gaf haar een baan in de wijkverple- genomen van moeder, van oma, van
ging. Dat gaf haar veel voldoening. Afke.
ds Ellen Sonneveld
Machteld zocht ook andere groepen
zoals een leesclub, gymclub, samenkomst van predikantsvrouwen. Was
betrokken bij Amnesty Intern. En Aafje Posthuma-Douwsma
Aafke Douwsma werd in 1938
haar aandacht was er voor het
geboren in Zwartemeer bij Klazienafeministische maandblad "Opzij".
veen. Ze was de zesde in het arbeiJarenlang heeft ze in de cantorij
dersgezin en er zou nog een broertje
gezongen.
volgen, die maar 2,5 is geworden.
Ze was heel trouw in het onderhouAafke was nu de laatst overgebleden van contacten. Tot voor kort
vene van het gezin. Al jong kwam
nog met haar onderwijzeres van de
het gezin naar Enschede, waar
lagere school. Machteld wilde niet
vader werk had gevonden. Aafke
op de voorgrond staan. Het liefst in
leerde Albert kennen in de stad, die
de schaduw. Daarom paste ps. 139
oorspronkelijk ook uit Drenthe
ook zo goed bij haar. "Heer, die mij
kwam. Maar liefst negen jaar verkeziet zoals ik ben, dieper dan ik
ringstijd volgde, omdat het in die tijd
mijzelf ooit ken."
moeilijk was woonruimte te vinden.
Vrijdag 9 december, 2 dagen voor
Zij zetten zich te wonen op een
haar verjaardag, hebben we haar te
woonark, waar Albert al de eerste
ruste gelegd bij haar man op de
dag zijn huissleutel in het water liet
begraafplaats in Usselo. Bij het graf
vallen – Aafke vertelde er nog graag
is gezongen lied 416, "Ga met God
over! Zeven adressen volgenden, in
en Hij zal met je zijn." Een waardig
Hengelo en Enschede. Beiden
afscheid van een lieve, moeder en
werkten Albert en Aafke in de texoma. En zoals de kinderen haar
tiel, totdat Joke en later Jan werd
heengaan aankondigden: teruggegeboren. Aafke was een vrouw op de
keerd naar haar Schepper.
achtergrond. Ze was volgzaam en
zwijgzaam en genoot vooral van het
ds. M. Schepers - v.d.Poll.
samenzijn in huiselijke kring. Op
brommers werd er op vakantie
gegaan, er werd volop gekampeerd
Afke Zwaagstra-Klijnsma
en vaak en veel gevist. Vissen was
6 juli 1924 - 3 december 2022
Aafke’s
lust en leven, resumeerde ze
Afke werd geboren in Heerenveen.
nog
in
ons laatste gesprek. Toen
Toen zij twee jaar was overleed haar
Albert
met
vervroegd pensioen ging,
moeder. Afke verlangde haar leven
lang naar moeder. Vader zorgde hebben ze nog vele goede jaren
heel goed voor haar en haar zus. Hij gehad, een caravan aangeschaft,
was als vader en moeder tegelijker- genoten van de kleinkinderen en
tijd. Daar was Afke hem heel dank- ook zijn er twee achterkleinkinderen
baar voor. De Bijbel van vader bij gekomen. Vier jaar geleden kwam
Aafke er alleen voor te staan.
koesterde ze tot haar dood!
Al jong ging Afke werken als ‘meisje Dochter Joke heeft heel veel voor
voor dag en nacht’ bij een gezin. Dat moeder gedaan. Maar ook in haar
was hard werken voor een jong ding laatste tijd was Aafke een tevreden
en niet altijd even leuk. Afke vond mens: ze kon goed terugkijken op
het daarom fijn dat zij later in een het leven en had vertrouwen, vanuit
huishoudzaak kon gaan werken. De het vrijzinnige geloof dat ze uit
winkel was haar leven. Daar ont- Drenthe had meegekregen en dat
moette zij haar Oebele. Zij trouw- haar leven lang bij haar is gebleven.
den, gingen wonen in Enschede en De enig overgebleven foto van haar
kregen samen drie kinderen. broertje heeft ze in haar doodskist
Oebele werkte buitenshuis, Afke meegenomen haar graf in: er was
zorgde dat binnen alles op rolletjes nu niemand meer die hem nog
gekend heeft.
liep.
ds. Oane Reitsma
Afke was een meegaande vrouw. Zij
dacht meer om anderen dan om
zichzelf. Zij was heel zorgzaam en Hendrika van Vliet
lief en accepteerde veel van haar In 1946 was Hettie geboren als
omgeving.
tweede in een gezin dat later vijf
Toen Oebele stierf was dat een kinderen zou tellen. Haar volstrekt
grote klap. Maar Afke werd wel plotselinge heengaan op 12 decemzelfstandiger en kon zich uiteinde- ber overviel iedereen. Tot op de dag
lijk goed redden. Zij verhuisde naar van haar dood was ze nog actief
de Heurne. Dat huis noemde ze geweest binnen haar gezin en in de
haar ‘paradijsje’. Vanuit haar raam vele netwerken waarvan ze deel
kon zij nog net een mooie boom uitmaakte. Ze had altijd maatschapzien. Ze genoot er elke lente van om pelijk werkster willen worden, maar
weer groene blaadjes aan de boom vond haar werk in het onderwijs.
te zien komen. De boom was als Toch is ze in praktijk haar leven lang
haar geloof: altijd weer komt er maatschappelijk werkster geweest.
nieuw leven, er is altijd hoop.
Ze onderwees nieuwkomers in taalOud geworden werd Afke ziek. Na les. Ze leerde Papoea-vrouwen
nog één keer met Frank gewandeld omgaan met geld. Zelf door schade
te hebben door haar geliefde en schande wijs geworden, wist ze
Enschede, samen winkel in winkel de moeilijke perioden in haar leven
uit, was het op. Zij kon niet meer. om te zeten in kracht door – heel
Zij werd in slaap gebracht en stierf bijbels – de ‘arme’ en de ‘vreemdena de zegen ontvangen te hebben. ling’ bij te staan. Ze was sterk geënKerk & Stad, januari 2023

gageerd met rechtvaardigheid.
Hettie had ook een nieuwsgierig
karakter en leerde graag, en behield
binnen alles wat ze ontmoette ook
haar eigen zienswijze. Geboren in
Alphen aan den Rijn, kwam zij via
Amsterdam-Noord in Enschede te
wonen. Voor Hein Jan, Rosalinde
en Bernhard was zij de moeder die
ieder kind zich wenste. Stabiel in
periodes waarin anderen dat niet
waren. Haar huwelijk liep stuk,
nieuwe liefde diende zich aan maar
mocht niet blijven. Maar Hettie
zette door. Voor de kleinkinderen
was zij de perfecte oma: vrolijk,
ondernemend, initiatiefrijk. Niet
onbenoemd mag blijven Hettie’s
pastorale inzet voor de kerk. Meerdere gemeenteleden hebben het
gevoel een heel goede vriendin kwijt
te zijn. Haar inzet bij de caritastelefoon, het Coventrygebed, diaconie, kerkenraad. Bij de dankdienst
zongen de zusters uit Denekamp
het Onze Vader in het Indonesisch.
Hettie hield van bomen. Er is nu
een stevige boom, die zowel haar
wortels diep in de bijbels-profetische traditie van rechtvaardigheid
had verankerd, als haar takken in
heel de samenleving uitgespreid,
omgevallen. Sommige mensen
vormen mede het cement van de
kerk en wellicht van het koninkrijk
van God. Zij zal gemist worden.
ds. Oane Reitsma

Johanna Fenna van Ulsen

30 mei 1928 - 16 december 2022
Jo werd geboren aan de Zuidesmarkerrondweg op de boerderij. Later
kwam er een zusje bij: Gerda. Zij
beleefden daar samen een fijne
jeugd met alle kinderen van het
noaberschaop. Ze zochten samen
eikels en ook kastanjes, die zij
oppoetsten totdat ze glommen als
spiegeltjes. De beide meisjes
werden in liefde vrijzinnig gelovig
opgevoed, niet met allerlei verboden en geboden. En dat heeft hen
goed gedaan in hun leven.
Jo ging als jonge vrouw werken bij
de ING-bank. En terwijl Gerda
trouwde met Guus, vond Jo haar
vreugde in haar mooie baan. Zij
bleef wonen op de boerderij. Daar
zorgde zij voor vader en moeder en
zij voor haar. Maar vader stierf net
na zijn pensioen. En daarom zorgde
Jo voor moeder tot aan moeders
dood. Zij verhuisden samen naar de
Kukslanden. En ook daar kwamen
ze in een ‘warme’ buurt terecht. De
buren werden meer dan buren en
vrienden, zij werden een soort familie.
Jo hield van reizen. En het meest
indrukwekkend vond zij haar reis
naar Ijsland. De overweldigende
natuur, de hete waterbronnen, de
paarden en de schapen, de ondoorgrondelijke rustige wateren en de
groene weiden, die daar zo veel te
zien zijn, vond zij schitterend. Zij
vertelde er, na thuiskomst smakelijk over aan Gerda en Guus. En
toonde daarbij de prachtige foto’s,
die zij met zoveel liefde maakte.
Toen Jo niet meer zelfstandig kon
wonen en naar de Posten moest
verhuizen was dat moeilijk. Zij was
altijd zo zelfstandig geweest, had
altijd alles zelf geregeld. Nu moest

zij veel van haar leven uit handen
geven. Zus Gerda en zwager Guus,
maar vooral buren Harry en Ans
zorgden goed voor haar.
Als een nachtkaarsje is Jo uitgegaan.
En zo kwam aan haar lange leven
tenslotte een einde. We lazen van
de grazige weiden en de wateren
der rust uit psalm 23 bij de crematieplechtigheid. Zo namen we
afscheid van deze oprechte vrouw,
die altijd zo nauwkeurig was, die
goed zorgde voor vader en moeder
en die haar leven lang zin vond in
werken en reizen.
ds Ellen Sonneveld

Jan Hammer

8 april 1924 - 20 december 2022
Jan werd geboren in Enschede als
een nakomertje. Zijn zus en broer,
die veel ouder waren, verwenden
Jan graag.
Het was crisistijd en dat heeft Jans
leven bepaald. Jan was een intelligente man, die veel in zijn mars
had. Maar studeren kon niet, daar
was geen geld voor. Daarom werd
Jan drukker. Maar Jan was niet in
hart en nieren drukker. Zijn hele
leven heeft hij zich op die werkplek
niet echt senang gevoeld.
Hij trouwde met Jannie en zij
hadden een traditionele relatie. De
vier kinderen, die Jan en Jannie
samen kregen, vertelden dat zij Jan
op verschillende manieren beleefden: vriendelijk, lief en verstandig
maar ook moeilijk, niet meelevend
en in zekere zin autoritair. Zijn wil
was wet. Allen waren dankbaar voor
de normen en waarden die zij van
zowel vader Jan als moeder Jannie
doorgegeven hadden gekregen.
Jan en Jannie waren lid van de
VEG. Jan was ook vrij evangelisch
opgevoed. En zijn hart lag bij het
kerkje aan de Boddenkampstraat.
Hij had veel voor de gemeente van
de Heer over. Hij was bij tijden
ouderling, zong in koren en maakte
trouw het maandblad.
Jan hield, bijna tot zijn dood, de
politiek en de actualiteit bij. Hij las
veel, ook veel boeken over de oorlog,
die hij zo bewust meemaakte. Jan
voerde graag goede gesprekken.
Maar zijn grote passie was de klassieke muziek. Hij praatte diepgaand
met mensen maar luisterde nog
liever allerlei muziekstukken. Het
was dan ook een ramp toen Jans
gehoor steeds meer achteruit ging.
Goede gesprekken voeren werd
steeds moeilijker en Jan miste zijn
muziek enorm. Het was zo’n troost
voor hem toen hij alleen verder
moest nadat Jannie stierf.
Jan is heel oud geworden. Op het
laatst was elke dag er hem één te
veel. Hij zag geen zin meer. Het was
genade toen hij stierf.
Bij de dankdienst voor zijn leven
lazen we Johannes 21 over Petrus.
Jan identificeerde zich met Petrus
, over wie hij zei: “Dat was toch
geen beste, eerder een rotvent, die
verloochent en toch heeft Jezus
hem lief en bouwt op hem zijn kerk.
Machtig mooi vind ik dat”.
Zo hebben we afscheid genomen
van deze zeer oude man, gedankt
voor zijn leven en hem begraven
naast zijn geliefde vrouw. Het is
goed zo.
ds Ellen Sonneveld

Hoofdartikel
‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’
Een spannende waarneming vanuit de cursus Theologische Vorming Geïnteresseerden (TVG) bij zondag ‘doop van de Heer’ (8 januari).

B

ekijk eens goed het volgende stukje tekst uit het Bijbelboek Handelingen.
Wat valt op?

Het is een fragment uit het
verhaal van de apostel Filippus en
de… ‘Eunuch’ uit Ethiopië, zo vertaalt tegenwoordig de Nieuwe
Bijbel Vertaling (NBV). Die
‘eunuch’ is natuurlijk tamelijk verrassend voor wie gewend was aan
het woord ‘kamerling’. In de les
‘Nieuwe Testament’ van de TVG
ging onze aandacht echter uit
naar iets dat nog veel spannender
is. Namelijk dat vers 37 ontbreekt.
En nee, dat is geen drukfout.

Bijbelonderzoek
In dit kleine stukje wit zien we
namelijk het resultaat van 500 jaar
bijbelonderzoek. Dat onderzoek
begon aan het begin van de 16e
eeuw bij Erasmus van Rotterdam,
die ontdekte dat de overgeleverde
tekst van het Griekse Nieuwe Testament minder éénduidig was dan
altijd werd gedacht. Uit nader
onderzoek bleek al snel dat de verschillende beschikbare tekstversies
vele (uiteindelijk: duizenden!)
‘varianten’ bevatten. Daarmee was
de zgn. ‘tekstkritiek’ geboren.
Deze ‘varianten’ laten zich verklaren. Eeuwenlang was de Bijbel
met de hand overgeschreven in
zogenaamde ‘scriptoria’. Eén
monnik las voor, een zaaltje medemonniken schreef mee. En in dat
kopieerproces ging, bewust of
onbewust, wel eens wat mis. En
als zo’n kopie vervolgens in een
ander ‘scriptorium’ opnieuw werd

vermenigvuldigd, werd zomaar
zo’n wijziging in veelvoud gereproduceerd. Zo ontstonden door de
eeuwen van overschrijven heen
talloze ‘varianten’ van de Bijbeltekst. En sinds Erasmus dus proberen bijbelonderzoekers de sporen
van dergelijke varianten terug te
volgen[1]. Een proces dat zich
goed laat vergelijken met virologisch onderzoek. En zoals het
spoor van de Omikron-variant, die
nu wereldwijd dominant is, niet
terugvoert naar het begin van de
Corona-epidemie eind 2019 in
China, maar naar het Zuid-Afrika
van november 2021 (en daarvoor
vermóedelijk naar Tsjechië, maar
daarvoor ontbreken de harde bewijzen), zo voert het spoor van het tot
voor kort wereldwijd dominante
37e vers uit Handelingen 8 niet
terug naar Lucas in de 1e eeuw,
maar naar… de kerk van Rome
van ca. de 6e eeuw. Dáár en toen
is aantoonbaar deze variant ontstaan en tot wasdom gekomen.

Belijdenis
“Waarom zou ik niet gedoopt
kunnen worden?”, zo vraagt de
Eunuch aan Filippus. Nou, de
Kerk wist het antwoord wel op die
vraag. Omdat je eerst belijdenis
moet doen voordat je gedoopt mag
worden! Wie dezelfde passage
opslaat in bijvoorbeeld de (Herziene) Statenvertaling kan precies
dát antwoord ook lezen:

Doop
Terug naar de vraag van de
Eunuch – wat staat nu eigenlijk de
doop in de weg? Niets dus. Het
overgeslagen versnummer in de
NBV geeft hiervan indirect een
prachtige illustratie. De doop is

een zaak tussen God en jou. En
daartussen heeft zélfs de kerk
níets te zoeken. En vooral: de
doop gaat van God zelf uit. Dát
was wat de Eunuch goed begrepen
had. Het was God zelf die Noach
door het water trok om hem te
redden. Het was God zelf die
dwars door de zee een weg baande
voor het slavenvolk zodat zij de
weg van bevrijding konden gaan.
Het was God zelf die zijn Zoon
stuurde om mensen te redden. En
God redde hen niet omdat zij eerst
belijdenis hadden gedaan. God
redt zijn mensen, puur en alleen,
omdat hij van mensen houdt. Dat
alles wordt dus verteld… in dat
terechte overslaan van dat weliswaar vrome, maar toch oneigenlijke Bijbelvers.

Kijkbijbel

(En daarom stellen we in de Ontmoetingskerk de doopvragen pas
ná de doop).
Jaco Zuurmond
[1] De universiteit van Münster
speelt in dit onderzoek een grote
rol. In het ‘Bibelmuseum’ aldaar
wordt dit onderzoek aan de hand
van talloze oude tekstedities en
fragmenten inzichtelijk gemaakt.
Zie www.unimuenster.de/Bibelmuseum/

Voorstellen Interim Predikant

oals u wellicht bekend is (zie ook volgende bladzijde - redactie), heeft de
kerkenraad besloten om mij per 1 jan. ’23 aan te stellen als interim predikant
voor 0,5 fte gedurende de periode van één jaar. Graag stel ik mij in dit nummer
van Kerk & Stad aan u voor.

Z

De Statenvertalers hebben indertijd dankbaar gebruik gemaakt van
het werk van Erasmus. Wat de
Statenvertalers aan het begin van
de 17e eeuw echter niet konden
weten was, dat Erasmus zich in
zijn tekstonderzoek baseerde op
een minder betrouwbare teksttraditie, waarin af en toe o.a. toch
meer de invloed van de kerk doorklonk dan de stem van de oorspronkelijke bijbelschrijvers. Ons
vers toont daarvan een duidelijk
voorbeeld.

Ik ben Johan van Holten geboren
in 1960 te Numansdorp. Het
grootste deel van mijn jeugd heb
ik doorgebracht op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.
Na de middelbare school ben ik
naar de Pedagogische Academie
gegaan waarna ik theologie studeerde in Utrecht. Na 25 jaar
gemeentepredikant te zijn
geweest, werd ik in 2017 aangesteld tot fulltime interim predikant in dienst van de landelijke
kerk.
Op dit moment werk ik naast
Enschede ook nog in een wijkgemeente in Amsterdam en in Geldermalsen. Enschede is inmiddels
de dertiende gemeente die ik
begeleid als interimpredikant.

Persoonlijk
Ik ben getrouwd met Afina en
samen hebben wij drie

(getrouwde) kinderen, twee dochters en een zoon en vier kleindochters. We wonen in Nunspeet
op de prachtige Veluwe. In mijn
vrije tijd geniet ik van de omgeving door te wandelen en te fietsen. Soms op de gewone (elektrische) fiets, meestal op de racefiets en ook weleens op de
mountainbike. Daarnaast beleef ik
veel plezier aan de jaarlijkse wintersportvakantie met mijn zoon en
schoonzoons.

Werkzaamheden
Wat kom ik, of wat ga ik doen?
Een interim predikant is vooral
proces begeleider. In overleg met
de classispredikant is er een
aantal punten benoemd waar ik
me de komende tijd op ga richten
in de hoop dat we samen komen
tot een verandering van de
cultuur van de organisatie. Als

procesbegeleider doe ik geen regulier bezoekwerk of pastoraat. Wel
zal ik mij bekommeren om het
welzijn van alle ambtsdragers.
Ook zal ik gesprekken initiëren
en/of bijwonen m.b.t. overlegsituaties die extra aandacht vragen.
Daarnaast zal ik ook zoveel mogelijk aanwezig zijn bij vergaderingen van het moderamen, de kerkenraad en het team van collega’s
predikanten om te adviseren en
te ondersteunen. In principe ga ik
niet voor in vieringen.

Contact
Mocht u mij willen contacten dan
kan dat via 06-44872075 of via de
e-mail
j.vanholten@protestantsekerk.nl.
Ik hoop op een goede en vruchtbare tijd in uw midden.
Met een hartelijke groet,
ds. Johan van Holten
Zie ook:
https://www.interimpredikant.com/johan-van-holten/
https://nl.linkedin.com/in/johan-van-holten-b6a15130
Kerk & Stad, januari 2023

5

Verslag Gemeenteavond
Verslag van de gemeenteavond van de PGE
op woensdag 30 november 2022
an de goede opkomst (schatting 120 mensen) valt af te lezen dat de PGE
gemeenteleden veel behoefte hebben aan informatie over de situatie. Diaken
Paulien Klaver gaat voor in een gebed van Harmke Heuver over de kansen en
mogelijkheden om schijnbaar ondoordringbare muren te slechten. Kerkenraadsvoorzitter
Marjolein Dohmen-Janssen opent de avond met een welkom aan alle aanwezigen en in
het bijzonder aan de classispredikant Klaas van der Kamp (Overijssel en Flevoland) en
de heer Henk Veerbeek die de avond leidt. Hij stelt zich kort aan de aanwezigen voor

A

Marjolein Dohmen-Janssen
schetst aan de hand van een
powerpoint presentatie met een
tijdlijn hoe de problemen zijn ontstaan en hoe het moderamen en
de kerkenraad ermee zijn omgegaan. De tijdlijn start in 2015 toen
de 5 wijkgemeenten samen gingen
in de ene PGEnschede gemeente
en de 4 pastores 1 team gingen
vormen. Toen in 2018 Oane
Reitsma in het team kwam (na
emeritaat van Richard Vissinga)
werd een coachingtraject afgesproken om te werken aan een nieuw
team. Het traject werd soms
onderbroken door corona en
ziektes van individuele pastores.
In 2020 werd duidelijk dat er spanningen waren in het team en
heeft het moderamen geprobeerd
daar een oplossing voor te vinden.
Begin 2022 werd duidelijk dat dat
niet lukte. De kerkenraad werd in

maart 2022 geïnformeerd. Bij de
coach werd advies ingewonnen
maar alle pogingen strandden. Er
bleek onvoldoende draagvlak voor
het opvolgen van het advies van
de coach. Daarop werd besloten
externe hulp in te roepen in de
vorm van een visitatiecommissie.
Deze commissie ging in juni van
start en bracht in september
verslag uit. Conclusie van het visitatierapport: er is een samenwerkings- en cultuurprobleem
● Samenwerking in het pastoresteam loopt niet goed
● Samenwerking tussen pastoresteam en moderamen / kerkenraad moet worden verbeterd
● Er is een cultuur waarbij pastoresteam weinig deelde met
moderamen / kerkenraad, het
moderamen weinig deelde met
kerkenraad en de kerkenraad
weinig regie nam

Het advies houdt
in dat er enerzijds
gewerkt moet
worden aan de
samenwerkings- en
cultuurproblemen
en dat anderzijds
de classispredikant
gesprekken gaat
voeren met de 4
pastores over het
toekomstperspectief op korte en
lange termijn.
Inmiddels heeft ds.
Oane Reitsma
ander werk aangenomen voor het
landelijk dienstencentrum van de
PKN en heeft een
beroep vanuit de Protestantse
Gemeente Hilversum aan genomen. De eerste gespreksronde
door de classispredikant heeft
plaats gevonden en de classispredikant heeft voorgesteld een interim
predikant aan te stellen. De gehele
kerkenraad is akkoord gegaan met
het advies van de classispredikant
en inmiddels is bekend dat ds.
Johan van Holten, vanaf 1 januari
2023, voor 18 uur/week als inte-

Opdracht Interim-Predikant
Protestantse Gemeente Enschede Ontmoetingskerk
tart: 1-1-2023
Omvang 0,5 fte (18 uur/week)
Tijdsduur: circa 1 jaar
We hebben de opdracht opgedeeld in een aantal fases. Mocht dat in de loop van het
traject nodig blijken, dan wordt de opdracht in onderling overleg aangepast.

S

Opdracht fase 1 - start (januari en februari 2023)
(NB er zit geen volgtijdigheid in
de nummering)
1) Het werken aan onderling vertrouwen en aan een betrouwbare
onderlinge communicatie tussen de
kerkenraadsleden. Dit start met het
voeren van gesprekken (individueel, bilateraal en/of met meerdere
personen tegelijk) om een goed
beeld te krijgen van de onderliggende problematiek in de perceptie
van ieder kerkenraadslid.
2) Vaststellen van de werkzaamheden van de predikanten op korte
termijn, en hierbij met name aandacht voor het pastoraat, het jeugdwerk en of/hoe op korte termijn
verder gegaan wordt met het academiepastoraat. Inventariseren of er
aanvulling moet en kan komen en
onder welke voorwaarden.
3) Kennismaking met de gemeente,
een toelichting geven op de rol van
IP en de gemeente informeren over
wat de gedachten zijn omtrent de
contacten met en inbreng van de
gemeente, zo mogelijk door een
verbinding te leggen met de drie
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waarden die naar voren zijn
gekomen uit de gesprekken van ds
Peter Hendriks met de gemeente,
namelijk verdieping, verbinding,
beleving.

Opdracht fase 2 – diagnose en
visie - (Voorjaar 2023)
1) Uitvoering geven aan het kerkenwerk o.b.v. werkafspraken in fase 1
2) Het uitvoeren van een verdere
analyse om antwoord te krijgen op
de vraag wat nu precies het probleem is ('diagnostiek')
3) Een visie formuleren op de
vraag: wat is nu het beste voor de
PGE?
Opdracht fase 3 – uitvoering (zomer 2023)
1) Uitvoering geven aan het kerkenwerk o.b.v. werkafspraken in fase 1
en 2.
2) Het begeleiden van de KR om te
komen tot een actueel beleidsplan
voor de PGE
3) Het actualiseren van de plaatselijke regeling en het voeren van
jaargesprekken

Opdracht fase 4 - evaluatie (najaar 2023)
1) Uitvoering geven aan het kerkenwerk o.b.v. werkafspraken in fase
1, 2 en 3.
2) Antwoord krijgen op de volgende
vragen:
● is er nu sprake van vertrouwen
en betrouwbare communicatie
binnen de KR?
● zijn er werkbare antwoorden /
afspraken en documenten gekomen?
● is er zicht op een goede oplossing voor en vertrouwen in de
toekomst van de PGE?
● kan er gesproken worden over
eventuele herstart van de beroepingsprocedure?
● kan/moet er gesproken worden
over een verlenging van de IP?
Verdere afspraken:
● De IP wordt technisch voorzitter
van de kerkenraad en het moderamen en voorzitter van het
pastoresteam.
● Tijdens het traject wordt regelmatig (bijvoorbeeld op iedere
KR-vergadering) besproken of,
hoe, wanneer en waarover de
gemeente wordt geïnformeerd.
● Voor zover als mogelijk informeert de IP de kerkenraad hoe
de processen van de IP en de
classispredikant zich tot elkaar
verhouden.
Kerk & Stad, januari 2023

foto van een eerdere gemeente-avond

rim-predikant werkzaam zal zijn
voor de Ontmoetingskerk. Er
lopen dus twee paralelle trajecten
naast elkaar:
1) het traject van de classispredikant die gesprekken voert met de
3 pastores. Alle drie hebben aangegeven dat ze de gesprekken met
de classispredikant willen voortzetten.
2) het traject van de interim predikant die gaat werken aan het verbeteren van cultuur en samenwerking tussen pastores, moderamen
en kerkenraad.
De uitkomsten van die trajecten
moeten uiteindelijk samenvallen.

Reacties vanuit de gemeente
Henk Veerbeek geeft de gemeenteleden de kans vragen te stellen
over de presentatie, waar ruim
gebruik van wordt gemaakt. Ook
wordt ruimte gevraagd en geboden
voor het ventileren van emoties;
boosheid en teleurstelling, om vervolgens weer te kunnen werken
aan de opbouw van een bloeiende
gemeente. Onderwerpen die in de
vragen aan bod komen:
● Aard van de problemen
Lastig om daar veel over te
zeggen. Deze zijn persoonlijk en
vertrouwelijk van aard. Er zijn
geen schuldigen aan te wijzen.
Problemen zijn niet van theologische of professionele aard. Pastoresteam heeft nogal zelfstandig
geopereerd. Het moderamen heeft
de totale kerkenraad te weinig
betrokken. De kerkenraad heeft
zich mogelijk niet proactief genoeg
opgesteld.
● Rol van de gemeente en
gesprekken met Peter Hendriks
Pastores en moderamen wilden de
problemen intern oplossen. Het
leek de kerkenraad bealngrijk een
duidelijk plan van aanpak hebben
voordat de gemeente geinformeerd zou worden. Kerkenraad
zegt toe gemeente meer mee te
nemen in het vervolg. Uit gesprekken met Peter Hendriks kwam
naar voren dat gemeenteleden
behoefte hebben aan verbinding,

verdiepein en beleving. Kerkenraad herhaalt de oproep van Peter
Hendriks om als werkgroepen en
individuele gemeenteleden ook
zelf initiatief hiervoor te nemen.
● Stappen die gezet zijn, vervolgstappen en tijdpad
o Kerkenraadsdeel van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters hebben besloten tot een visitatietraject omdat andere pogingen
geen oplossing boden. Kerkenraad
staat achter de twee parallele trajecten die zijn voorgesteld. Het is
een smalle weg die veel balans
vraagt en medewerking van alle
betrokkenen.
o De classispredikant licht toe:
de interim predikant kan de kerkenraad begeleiden in het werken
aan een actueel beleidsplan en
plaatselijke regeling en kan
werken aan de samenwerking
tussen pastoresteam, moderamen
en kerkenraad en aan de samenwerking binnen het pastoresteam.
Er is veel veranderd sinds het
moment van samengaan van de
vijf wijken. Is er een nieuwe
samenstelling nodig? Moet er
meer individuele ruimte komen
voor pastores? Predikanten
moeten meer operationeel bezig
zijn en de kerkenraad moet zich
met beleid bezig houden.
o Inmiddels heeft de kerkenraad een opdracht geformuleerd
voor de interim-predikant voor
een jaar, met daarin een aantal
fases. Indien nodig kan dit tijdens
het traject aangepast worden.
Tot slot wijst een aantal gemeenteleden op positieve punten: er
waren mooie diensten die we
samen hebben gehad. Allerlei
mooie activiteiten zijn er ontplooid. Het er zijn voor elkaar in
tijden van ziekte, eenzaamheid,
depressie en overlijden.
Henk Veerbeek rondt de bespreking af. Hij bedankt iedereen voor
eerlijkheid en openheid en spreekt
uit dat hij er alle vertrouwen in
heeft dat deze gemeente samen
uit de problemen zal komen. Marjolein stelt voor af te sluiten met
het gezamenlijk zingen van
adventslied 440.

Actie Kerkbalans 2023
Geef vandaag voor de kerk van morgen
et landelijke thema voor de actie Kerkbalans is ook dit jaar weer “Geef
vandaag voor de kerk van morgen”. Onze samenleving, en daarmee de kerk,
staat in een soort overlevingsmodus. Na het coronavirus hebben
ontwikkelingen op allerlei gebied een enorme impact op ons dagelijks leven en dat gaat
ook niet aan onze kerkelijke gemeenschap voorbij. En daar moeten we vandaag op
anticiperen om morgen nog die kerkelijke gemeenschap te kunnen zijn die we voor ogen
hebben.

H

Waarom Kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke
actie van de Rooms-Katholieke
Kerk, de Protestantse Kerk, de
Oudkatholieke Kerk van Nederland en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds
1973 werken kerkgenootschappen
samen in de Actie Kerkbalans en
doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor
een financiële bijdrage.

De kerk krijgt geen subsidie
Onderhoud van het gebouw, de
koffie, maar ook het personeel en
de missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld.
Daarom is er de actie Kerkbalans.
.

De Protestantse gemeente
Enschede, PGE, werkt vanuit de
Ontmoetingskerk. Een plek waar
mensen van betekenis willen zijn
voor hun omgeving, dichtbij en ver
weg. Een plek waar je inspiratie
kunt vinden en verbondenheid.
Waar iedereen meetelt. Samen
zetten we ons daar enthousiast
voor in.
Samen kunnen we van betekenis
zijn voor elkaar en voor de stad.
Met verschillende diaconale projecten of de diverse ontmoetingsbijeenkomsten. Of door samen te
zoeken naar andere vormen van
kerk-zijn, zoals de ‘Kind op
schoot’-diensten, de Taizé-bijeenkomsten en de ‘Top2000’-dienst.

Aanwezigheid bij uiteenlopende
doelgroepen
Omdat Enschede een grote studentenpopulatie telt zijn we op dat
gebied actief in het academiepastoraat op de UT, bij Saxion en Artez,
maar duidelijk ook in relatie met
de Ontmoetingskerk om op deze
manier onze deuren open te

zetten naar de wereld van techniek en wetenschap. Daarnaast
participeren we in het Oecumenisch Citypastoraat, een plek in de
binnenstad waar iedereen die wil
kan praten over zijn leven, zorgen,
plezier en al het andere wat
haar/hem bezig houdt. Een huiskamer van de stad. Een soortgelijke functie vervult het ‘Huis van
verhalen’, ontstaan uit het pastoraat na de vuurwerkramp, in de
wijk Roombeek. Daarnaast voelen

we ons verbonden met de voedselen kledingbank, één van de vele
bondgenoten uit onze stad.
Ook min of meer tijdelijke projecten, bijvoorbeeld met betrekking
tot vluchtelingen, hebben de aandacht. Zo heeft de Protestantse
gemeente Enschede geparticipeerd in de vluchtelingenopvang
op de vliegbasis door het inrichten
van een (tweedehands) kledingwinkel en thans in de Apostel Thomaskerk waar vluchtelingen uit de

Oekraïne van kleding worden voorzien. Zo zorgen we dat we present
zijn in Enschede en proberen we
van betekenis te zijn voor onze
stad. Al deze activiteiten kunnen
niet plaatsvinden als we niet de
gebouwen en de mensen daarvoor
hebben. Om die infrastructuur in
stand te houden is (veel) geld
nodig. In de volgende begroting
laten we zien hoe we dat financieel willen regelen.

Toelichting op de begroting 2023
Hieronder ziet u een vereenvoudigde weergave van de begroting
voor het jaar 2023 zoals deze door
het College van Kerkrentmeesters
is opgesteld en goedgekeurd door
de kerkenraad in haar novembervergadering.

seert, cq. niet al te snel terugloopt,
maar door o.a. het afnemende
ledenaantal toch moeilijk op het
oude niveau te handhaven is. We
verwachten dat dit jaar de
opbrengst van Kerkbalans ongeveer zal teruglopen met € 20.000
ten opzichte van vorig jaar
vanwege overlijdens, verhuizingen
naar elders en opzeggingen. Dat is
een afname met ongeveer 1,5%.
Aan de andere kant is er weinig
instroom qua aantal leden door
import in de stad.

de opbrengsten uit verhuur en
catering na de coronacrisis weer
een herstel vertonen zodat de verwachte ‘Opbrengsten onroerende
zaken’ een stijgende lijn vertonen.
In de begroting is een dotatie van
€ 9000 in de post ‘Kosten gebouwen …’ opgenomen voor groot
onderhoud van de Ontmoetingskerk. Hieruit moeten de niet-jaarlijkse kosten worden betaald die
zich in de toekomst zullen voordoen zoals bijv. de verwarmingsinstallatie, dakdekkerswerk, schilderwerk, etcetera. Dit op verzoek van
het toezichthoudend orgaan in
onze classis, het CCBB. Het vormt

als het ware een spaarpotje voor
eventuele tegenvallers.

Predikantsformatie
De omvang van de predikantsformatie is afgestemd op de situatie
per 1 januari 2023, waarbij ds. O.
Reitsma nog voor 0,5 fte in dienst
Tekort
is. De nieuwe ontwikkelingen
Wat opvalt is dat er een tekort is
laten zien dat ds. Reitsma binnengeraamd van € 111.776. Dit tekort
kort vertrekt naar Hilversum,
wordt enerzijds veroorzaakt door
zodat er nog eens 0,5 fte vrijkomt.
de steeds stijgende kosten en salaDaar staat tegenover dat er gastrissen en anderzijds teruglopende
predikanten en een interim prediinkomsten. Gelukkig zien we over
kant in de komende periode werkde afgelopen jaren wel dat de
zaam zullen zijn binnen onze
Onroerend goed
opbrengst van de actie Kerkbalans
gemeente, hetgeen ook kosten
Een positieve ontwikkeling is dat
en collecten zich redelijk stabilimet zich meebrengt. Wellicht dat
deze kosten wat lager uitvallen
Vereenvoudigde begroting Protestantse Gemeente Enschede 2023
dan de kosten van 0,5 fte predikantsplaats en dit zal dan bijdraOpbrengsten en baten
Uitgaven en kosten
gen aan een (iets) kleiner begroOpbrengst Kerkbalans begroot
€ 280.000 Pastoraal resp. diaconaal pastoraat
€ 353.430
tingstekort.
Opbrengst verhuur, catering
€ 90.000 Salarissen en vergoedingen
€ 77.871
Zoals bekend loopt het project
Academiepastoraat, waarin ds. J.
Opbrengsten uit collecten, giften
€ 43.000 Kosten gebouwen, energie, verzekering
€ 84.150
Zuurmond werkzaam is, nog
Opbrengsten uit rente, dividenden
€ 13.200 Overige kosten, inventaris, afschrijving
€ 17.280
gewoon door. De baten en lasten
Bijdrage kerkelijke organen
€ 45.955 Kerkelijke activiteiten als jeugdwerk, catechese € 7.725
die gemoeid zijn met dit project
Incidentele baten
€ 18.500 Afdracht landelijke organen
€ 22.625
worden apart geadministreerd,
maar zijn budgetneutraal opgenoTotale baten (netto)
€ 490.655 Kosten beheer, administratie, bankkosten
€ 37.850
men in de begroting voor een
TEKORT
€ 111.776 Incidentele lasten
€ 1.500
bedrag van € 45.955, zie ‘BijdraTotale baten (incl. tekort)
€ 602.431 Totale lasten
€ 602.431
gen kerkelijke organen‘ en mede
De (volledige) begroting voor 2023 ligt ter inzage op het Kerkelijk Bureau. als uitgavenpost verwerkt onder
Kerk & Stad, januari 2023

de post ‘Pastoraal resp. diaconaal
pastoraat’.
In de lasten van predikantstraktementen en salarislasten eigen personeel is zo veel mogelijk rekening
gehouden met de thans bekende
loon- en prijsontwikkelingen.
De post “Incidentele baten” bevat
een bijdrage van de diaconie in de
kosten van het Citypastoraat en er
wordt rekening gehouden met een
verwacht koersresultaat van beleggingen van € 5000.
De ramingen van baten en lasten
zijn zo veel mogelijk gebaseerd op
de voorlopig bekende ontwikkelingen van het begrotingsjaar 2022,
rekening houdende met inflatie en
andere prijsontwikkelingen zoals
bijvoorbeeld de energieprijzen.
Ondanks het feit dat de vermogenspositie van de PGE op de
korte termijn niet problematisch
is, zullen de bakens van de financiële houdbaarheid van het
huidige beleid tijdig verzet moeten
worden ten einde ook op langere
termijn een gezonde protestantse
gemeente in Enschede te kunnen
waarborgen. In overleg tussen
College van Kerkrentmeesters en
kerkenraad zullen hiervoor keuzes
gemaakt moeten worden.
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Actie Kerkbalans 2023
Geef vandaag voor de kerk van morgen
14 - 28 januari 2023

We rekenen op u!
We zien als kerkrentmeesters de toekomst met vertrouwen tegemoet. Waar het moet en kan houden
we de uitgaven binnen de perken. Daarnaast is het
noodzakelijk dat we de inkomsten zo goed als mogelijk op peil houden. Daarvoor zijn we voor een groot
gedeelte afhankelijk van uw financiële bijdrage
waarbij de actie Kerkbalans een belangrijke bron van
inkomsten is. We hopen dat u uw toezegging ook dit
jaar weer wilt doen, waar mogelijk enigszins verhoogd, zodat wij ook komend jaar, en in de toekomst,
kunnen blijven investeren in onze kerkelijke
gemeente.

Maandelijkse grafiek
nderstaande figuur hebt u in het afgelopen jaar elke maand op pagina 2 in
Kerk & Stad zien staan om u te informeren hoe het met de opbrengsten van
Kerkbalans verloopt. Soms komen hier vragen over en daarom op deze
speciale Kerkbalanspagina een korte uitleg.

O

opgenomen om te laten zien welk
bedrag eigenlijk via Kerkbalans
opgehaald moet worden om
zonder een begrotingstekort te
werken. In het jaar 2022 was het
begrotingstekort € 74.470 dus om
quitte te spelen zou een bedrag
van € 289.938 + € 74.470 =
€ 364.408 aan opbrengst voor
Kerkbalans noodzakelijk zijn. Dat
is een behoorlijke target, zeker als
je bedenkt dat voor komend jaar
er ook een fors begrotingstekort is.
We hopen dan ook dat Kerkbalans
een stijgende lijn zal laten zien!

Stiltecentrum Ontmoetingskerk

Citypastoraat
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Met uw medewerking kunnen we een waardevolle
en inspirerende gemeente blijven.
De kerkrentmeesters

Hoe vul ik de ‘Machtigingskaart /
Toezeggingskaart’ in?
En waarom vind ik geen acceptgiro meer bij de brief?

H

In het verleden werden alleen de
toezeggingen en de ontvangsten
van Kerkbalans vermeld en ontstond op die manier het idee dat
als deze twee bedragen maar dicht
genoeg bij elkaar lagen het met de
inkomsten wel goed zat. Er zit
echter een behoorlijk addertje
onder het gras. Wanneer de toezeggingen en ontvangsten met
elkaar in evenwicht zijn wil dat
nog geenszins zeggen dat de begroting sluitend is. Dat komt omdat
de laatste jaren er altijd een begrotingstekort optreedt. Vandaar dat
de bovenste staaf in de grafiek is

De actie Kerkbalans start op zaterdag 14 januari
2023 en eindigt de 28ste. De enveloppen worden in
de week van 16-21 januari bij u bezorgd en weer
opgehaald in de periode 23-28 januari. Ook via de
mail wordt u in deze periode benaderd. Hebt u een
automatische machtiging afgegeven of geeft u via
een periodieke schenkingsovereenkomst dan krijgt u
omstreeks deze tijd een brief van ons.

ieronder ziet u een afbeelding van de ‘Machtigingskaart / Toezeggingskaart’
voor Kerkbalans. Per invulmogelijkheid is aangegeven wat de bedoeling is
bij het invullen. We hopen dat dit wat ondersteuning biedt.

Met ingang van dit jaar verdwijnt
landelijk per 1 mei het gebruik
van de acceptgirokaart zoals we
die jarenlang gebruikt hebben.
Ook voor Kerkbalans betekent dit
dat we de acceptgirokaart niet
meer kunnen gebruiken. Er is dus
ook geen mogelijkheid meer dat
het Kerkelijk Bureau u in de loop
van het jaar één of meerdere

Acacemiepastoraat
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keren een acceptgiro toestuurt.
Vervelend maar we moeten het
accepteren.
Ter vervanging kunt u het volgende doen:
1. Als u jaarlijks een éénmalige
gift wilt doen kunt u het beste
een machtiging afgeven, het
bedrag invullen en bij ‘anders,

Kledingbank Oekraïense vluchtelingen

namelijk per ………..’ gewoon
‘jaar’ invullen. Een andere
optie is dat u het zelf overmaakt en daar het rondje aan
te kruisen.
2. Als u meerdere keren per jaar
een bijdrage wilt leveren vul
dan één van de andere twee
opties in nl. ‘per maand’ of
‘per kwartaal’, ook dan is een
doorlopende machtiging het
handigst. Als u geen doorlopende machtiging wilt verlenen dan graag wel zelf er aan
denken dat u het toegezegde
bedrag ook daadwerkelijk overmaakt.
Wanneer u een doorlopende
machtiging verleent dan krijgt u
aan het begin van ieder jaar een
herinnering van ons dat er een
machtiging loopt ten bate van de
actie Kerkbalans. U kunt dan
altijd beslissen dat u de machtiging al dan niet wilt laten doorlopen of dat u het toegezegde
bedrag wilt veranderen door eenvoudig een berichtje naar het Kerkelijk Bureau te sturen of te
bellen.
Als er verdere vragen zijn kunt u
altijd contact opnemen met het
Kerkelijk Bureau. (Voor contactgegevens, zie pagina 2.)

Kerk op Schoot

Ontmoeten in de kerk
VAN DE KERKENRAAD

EPIFANIE

Halverwege december heeft de kerkenraad vergaderd. De vergadering werd geopend met een 'welkom' van onze voorzitter Marjolein Dohmen-Janssen. Dit welkom gold in het bijzonder voor
de beoogde interim-predikant (ds. Johan van Holten), die zich in
deze vergadering zou voorstellen.
Na het welkomstwoord startte de vergadering met een openingsgebed door ds. Jaco Zuurmond; waarin hij uitziet naar het 'kind
van kerst' en bidt om Zijn nabijheid in deze moeilijke tijd.
Hierna stelden de kerkenraadsleden zich voor aan ds. Van
Holten. Daarna kwam ds. Van Holten aan het woord: hij is 25
jaar gemeentepredikant geweest in verschillende gemeentes,
woont in Nunspeet en is nu 5 jaar fulltime interim-predikant
vanuit het landelijk dienstencentrum in Utrecht. Hij heeft inmiddels veel ervaring met het interim-werk in meerdere gemeentes.
Na deze korte voorstelronde werden aan hem verschillende
vragen gesteld. Ook werden er vanuit de kerkenraad verwachtingen uitgesproken betreffende zijn rol als interim-predikant.
Vervolgens werd er voor de pauze kort teruggekeken op de
gemeenteavond: de kerkenraad was tevreden met de goede
opkomst (circa 130 gemeenteleden). Deze opkomst en de vele
vragen van de gemeenteleden wijzen op een grote betrokkenheid van de gemeente. Duidelijk waren de uitingen van boosheid en ook begrip t.o.v. de kerkenraad omtrent het gevoerde
beleid. Ook werd meerdere keren de behoefte van de gemeente
aan 'verbinding' genoemd. De kerkenraad heeft dit alles
gehoord en zal zich inzetten om goede contactmomenten te
organiseren met de gemeente omtrent het toekomstige beleid
van de PGE; te beginnen met op korte termijn de kennismaking
van de gemeente met de interim-predikant. Algemene indruk
van deze avond was: een grote betrokkenheid met dank aan de
goede leiding van de onafhankelijke voorzitter dhr. H. Veerbeek.
Na deze onderwerpen verlaat ds. Van Holten voor de pauze de
vergadering.
Na de pauze heeft de kerkenraad zich gebogen over de vraag:
gaan we wel of niet met ds. Van Holten als interim-predikant
werken? De uitkomst van dit beraad was positief. Per 1 januari
2023 zal hij voor 16 tot 18 uur als interim-predikant aan het
werk gaan in de Ontmoetingskerk.
De opdracht voor de interim-predikant zal spoedig door de kerkenraad worden geformuleerd. Verder kunnen we u nog mededelen dat we de datum hebben vastgesteld waarop ds. Oane
Reitsma afscheid neemt van onze gemeente: dit is zondag 29
januari. Er is een voorbereidingsgroepje geformeerd om over de
invulling van deze dienst na te denken. U zult hierover in
januari nader worden ingelicht.
Vanuit de Kerkenraad,
Guus Luchtenberg

De eerste zondagen van de Epifanie 2023 kennen hun ‘gewone’
gang. We lezen en vieren de ‘doop van de Heer’, en rondom het
verhaal van Kana delen we bovendien samen brood en wijn.

AFSCHEID

Mijn afscheid kondigde ik in oktober aan – interessant genoeg
kom ik nog steeds gemeenteleden die het niet hebben meegekregen! – en nu komt ‘het moment van’ ook daadwerkelijk dichterbij, namelijk aan het eind van deze maand. Een predikant
neemt altijd afscheid binnen de liturgie, en in dit geval op 29
januari (rechtspositioneel ligt dat iets anders – ik blijf feitelijk
verbonden aan Enschede tot de avond voordat ik intrede doe in
de volgende gemeente, dat twee weken later, namelijk op 12
februari, plaatsvindt).
Over redenen van vertrek schreef ik in het novembernummer,
nu en hier resten – voor wie ik de 29ste niet meer zie – een paar
woorden ten afscheid. Met de gemeente en heel veel actieve
krachten in onze gemeente, heb ik (en ik spreek op de achtergrond ook namens Hyun-Ah) het hier de afgelopen 4,5 jaar
goed gehad. Wij voelden ons thuis in Twente. De PGE is een
mooie gemeente. Het zal ons ook de nodige tijd kosten om los
Vanaf de derde zondag van Epifanie, zondag 22 januari, suggete komen van de afgelopen jaren en de afgelopen tijd. Tegelijreert het Leesrooster een alternatieve lijn, namelijk de lezing van
kertijd ligt er aan de overzijde ook een uitdaging die snel zal
de eerste twee hoofdstukken van Paulus’ eerste Korinthe-brief.
aanvangen.
Ons interne Ontmoetingskerk-rooster staat waarschijnlijk een der- Nogal wat mensen vragen mij bij wie zij nu pastoraal terechtgelijke ‘doorgaande lezing’ (‘lectio continua’ in mooi Latijn) niet
kunnen. Het antwoord daar op is – feitelijk altijd al – bij de
echt toe. Maar als Paulus af en toe mee mag spreken in onze vie- andere predikanten. Wel zal de komende tijd, met verlies aan
ringen dan zal hij ons zeker raken. Want Paulus geeft in zijn ope- formatie, de nadruk liggen op het eerst noodzakelijke. Voor
ningsparagrafen aan diep te lijden onder de verdeeldheid in de
minder urgente vragen kunt u ook altijd terecht bij uw vaste
Gemeente van Christus. Menselijke wijsheid zal echter niet leiden pastorale bezoekdames en -heren of bij de beide pastorale
tot een uitweg uit die verdeeldheid. Veeleer is volgens Paulus
ouderlingen Trix Mannak (Noord) en Tjarda Menger (Zuid), die u
menselijke wijsheid er de oorzaak van. De éénheid van de
altijd te woord willen staan. Vergeet niet zelf aan de bel trekken
gemeente kan én zal alleen maar gevonden worden in “Jezus
als u contact wilt, de telefoonnummers staan (zoals altijd)
Christus, de gekruisigde” (2 Cor. 2,2).
voorop dit kerkblad. En doe dat ook! Anders kun je als prediNatuurlijk, Paulus geeft ons zo niet één-op-één het antwoord op
kant niet goed fungeren in een grote gemeente als deze, heb ik
de grote vragen waar wij in de Ontmoetingskerk voor staan. Maar ervaren. Drie predikanten kunnen geen zicht houden op honderhij stelt wel goede vragen, die ons wellicht vooral bemoedigen
den mensen.
om samen een laag dieper te gaan, tot in de diepte van ons
Het mooiste in mijn werk vind ik het pastorale werk. Veel
geloof en hoe dat tot ons spreekt in onze tijd. En zo wijst Paulus
mensen heb ik persoonlijk mogen begeleiden bij levensvragen,
een weg, vast ook voor ons.
of rondom verlies en afscheid. Al die gesprekken blijf ik koesteZondag 29 januari staat in het teken van het afscheid van ds
ren in mijn hart en zij gaan nooit verloren, omdat zij goed zijn
Oane Reitsma. Zie verder onder de foto.
geweest zoals zij waren. Voor ons nu: op naar het Gooi; voor
Enschede: op naar de PGE van de toekomst. En dat zal zeker
lukken. Door een moeilijke tijd heen komt er altijd weer opstanding, zo leren we iedere zondag. Om het met lied 430 te
zeggen: ‘Met vrede gegroet en gezegend met licht!’
ds Oane Reitsma

VAN DE PASTORES

KERKDIENSTGEMIST
Voor het uitzenden van onze diensten maken we gebruik van
het Online Liedboek. Op deze liederen zitten auteursrechten.
Hier behoeven we niet voor te betalen indien we de diensten
binnen 14 dagen verwijderen van Kerkdienstgemist. Tot op dit
moment is hier niet op gehandhaafd vanwege Corona, maar
vanaf 1 januari 2023 gaan ze dat wel doen. Om extra kosten te
voorkomen gaan we de bewaartijd bij Kerkdienstgemist terugbrengen van 1 jaar naar 14 dagen.
Ook worden dus alle diensten, die nu op Kerkdienstgemist
staan, verwijderd als ze ouder zijn dan 14 dagen.
Wilt u hiermee rekening houden bij het terugkijken van de diensten op Kerkdienstgemist.
Om toch de diensten met de kwaliteit van beeld en geluid van
Kerkdienstgemist te blijven behouden, zetten we zelf elke week
deze diensten vanuit Kerkdienstgemist op een externe harde
schijf.
Verder blijven we alle diensten op een DVD zetten en verspreiden, zoals we altijd deden.
Met een vriendelijke groet van het Studioteam.

AFSCHEID DS. OANE REITSMA.
Op zondag 29 januari a.s. zullen we tijdens de eredienst afscheid
nemen van onze predikant, Oane Reitsma. In de dienst die om
10.00 uur begint zal hijzelf voorgaan en zal de Cantorij haar
medewerking verlenen.
Na afloop van de dienst is er voldoende gelegenheid elkaar te
ontmoeten . We drinken koffie/thee en daarna zal er een feestelijke lunch zijn. Het is de bedoeling dat we dit met elkaar verzorgen zodat het een lunch “voor elkaar, door elkaar” wordt. Hoe we
dat gaan doen leest u de komende weken in de zondagsbrief. We
willen u dan ook vragen om de zondagsbrief goed in de gaten te
houden.
Tijdens deze informele lunch is er voldoende gelegenheid om
afscheid te nemen van ds. Oane Reitsma en zijn vrouw Hyun-Ah
Kim.
Om 14.00 uur zullen we de bijeenkomst te beëindigen.
We hopen dat u met velen aanwezig zult zijn op deze bijzondere
zondag.
Namens de voorbereidingsgroep,
Etty Hettinga-Sijtsma

Vol vreugde zongen we in juli 2018 vierstemmig van ‘de doodgewoonste dingen, die brengen ons tot zingen, zingen van al
het mooie dat ik zie’. We zongen van harmonie, op melodie,
van eindeloos geluk. We zongen dat geluk kan vervagen, ‘dat
zijn de trieste dagen’.
In de loop der jaren bleek samenwerken soms razend ingewikkeld. Verschillen in ambtsopvatting, ideeën over toekomst,
diverse opvattingen over overlegstructuren; gaandeweg bleken
we elkaar steeds minder goed te verstaan. Nu ds. Oane
Reitsma een beroep naar de Regenboogkerk in Hilversum heeft
aanvaard en het predikantenteam gaat verlaten, benoemen we
vooral de goedheid en vreugde die we aan elkaar beleefd
hebben. Samen zingen, de online-vieringen en bijzondere interviews in de Coronaperiode, het dirigeren en de introductie van
nieuwe liederen, de gespreksbijeenkomsten rondom secularisatie. Dank voor wat je meebracht, Oane. Dank voor jouw inzichten en voor wat je gegeven hebt aan de Protestantse
Gemeente Enschede. Het ga je goed, in Hilversum!
Voor al het overige wensen we de Protestantse Gemeente
Enschede van harte en diep gemeend ‘Heil en Zegen’ voor het
komend jaar. We zullen het dubbel en dwars nodig hebben.

Advertenties
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Overige gemeenten
Protestantse Gemeente Lonneker

Oecumenische
Geloofsgemeenschap

Adres kerkgebouw:
Dorpsstraat 44
www.kapeluitliefdelonneker.nl

Plaats kerkdiensten:

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050
Website: www.ogh-enschede.nl

Predikant:

Bank

Voorgangers:

ds. G.J. Lambers Heerspink
email: predikant@kapeluitliefdelonneker.nl
tel.nr.: 074-3492724 of 0683379808

NL43 RABO 0373 7138 00
t.n.v.: Prot. Gemeente Lonneker.

Ds. B. Wijnbergen
Pastor A. Kemper
Pastor F. Peters
Pastor F. Beuger
Mevr. G. Slütter-Peterkamp

Diaconie:
Scriba:
F.J.Kits-Rozeboom;
telnr: 0624999593
emailadres: scriba@kapeluitliefdelonneker.nl

RABO
reknr: NL97 RABO 0316 8601 58;
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lonneker

Penningmeester:

Secretaris:

R. ten Thij, tel.nr. 4772680.
Gerdien Looman, tel. 06Bank:
12267322, Email:
secretariaat@ogh-enschede.nl NL43 INGB 0664 9791 57

Kostersgroep:
A. Fransen, tel. 4771218

Kijk voor het laatste nieuws en het rooster van de vieringen op de website van de OGH.
Allereerste wenst de kerkenraad van Lonneker
u een heel goed en gezond 2023 toe.
Afscheid en welkom
Op zondag 15 januari gaan we afscheid nemen
van GertJan Lambers Heerspink. 4 jaar is hij
onze predikant geweest. We hebben fijn met
hem samen gewerkt en willen hem hiervoor
hartelijk danken voor zijn 200% inzet wat hij
heeft geleverd. GertJan was erg begaan met de
gemeente en werkte heel wat meer uurtjes dan
wat we hem hebben kunnen vergoeden.
GertJan hartelijk dank en we doen dit zekers
ook nog op je afscheidsreceptie.
Blij is de kerkenraad van Lonneker dat we een
opvolger hebben kunnen vinden. Mw. ds.
Gonda Elzenga zal ons voor de komende twee
jaar ons ondersteunen met de erediensten en
pastorale werk. Hierbij wensen we je alvast veel
succes en Gods zegen toe.
UITNODIGING
Zondag 15 januari 2023
Bevestiging ds. Gonda Elzenga
Afscheid ds. GertJan Lambers Heerspink
Zondag 15 januari 2023 zal ds. GertJan
Lambers Heerspink onze nieuwe predikant
ds. Gonda Elzenga bevestigen in de zondagse
eredienst in de Kapel Uit Liefde te Lonneker.
Na de dienst is er een receptie in de Heerdstéé
waar er gelegenheid is om ds. Elzenga te feliciteren met haar bevestiging en haar te bemoedigen voor haar taak in onze gemeente. Tevens
kan er formeel afscheid genomen worden van

ds. Lambers Heerspink. Dit onder het genot
van koffie of thee met iets lekkers daarbij
gevolgd door een drankje en een hapje.
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor zowel
de bevestiging en als voor de receptie.
Namens de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Lonneker,
Preses
Scriba
Marien Florijn
Jorike Kits
Bloemen
De bloemengroet vanuit de Kapel is op 27
november gegaan naar mevr. M.H. van Rhee de Mol, op 4 december naar mevr. G. Klinkhamer- Eising, op 11 december naar mevr. M.L.
Wallin en op 18 december naar mevr. M.CJ.
Holl - Veldhuijzen van Zanten.
Wintermiddag
We houden de Wintermiddag een maand later
en wel op op donderdag 23 februari. Een gezellige middag voor alle gemeenteleden en begint
om 14.30 uur. Als gast is uitgenodigd Gerda
Marsman.
Ze gaat ons vertellen over haar reis op de fiets
door Noorwegen, Zweden, Denemarken en via
Duitsland weer terug naar huis. Aan het eind
van de middag is er een stamppotbuffet.
T.z.t. kunt u zich opgeven bij een van de diakenen.
Van harte welkom allemaal.

Usselo-Boekelo-Twekkelo
Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo Twekkelerweg 110, Twekkelo
Website www.protestantsegemeente-usselo.nl

Verzending Kerk & Stad:
Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Enschede, 053
4314464 E-mail: info@pgenschede.nl

Predikant:

Secretaris Diaconie:

Banken:

Vacant

Mevr. E . Harms-Snijders
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP Enschede
Tel. 4767733

Scriba:

College van
Kerkrentmeesters:

Rabobank:
NL46 RABO 0316 7005 41
S.K.G.:
NL24 RABO 0373 7304 38
t.n.v. Protestants Gemeente
Usselo

R.M. ter Borg, Mastbos 61
7543GM te Enschede
Tel. 06-55075120

Lammerinkweg 1, (7546 RD)

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo:
Postbus 10016, 7504 PA Enschede
Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en de uitgifte van grafrechten: telefoon 06
23726729 t.n.v. Riëtte Wissink-Roossink e-mail mts-wissink@outlook.com
Geen kopij ontvangen.

Vrijzinnigen Oost-Twente is een
vereniging van vrijzinnig,
ondogmatisch denkende mensen.

Vrijzinnigen

Vieringen worden gehouden in de Johanneskerk, Twekkelerweg 110 in Enschede

Met vriendelijke groet,
Jorike Kits, Scriba PGL

Voorganger is Nicoline Swen-Fischer, 06 224
979 69
voorganger@vrijzinnigenoosttwente.nl

Activiteiten en vieringen
Het nieuwe jaar starten we met een Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze keer nog voor beide verenigingen apart op zondag 15 januari. Voor Aan
de Regge om 11.00 uur in de Henricuskapel en
voor Oost-Twente om 14.30 uur in het Kulturhus.
Zondag 15 januari 2023
Concert 16.30 uur Dorpsstraat 44 te Lonneker
Gijs van Schoonhoven (orgel)
Bennie Waanders (saxofoon)
Gijs van Schoonhoven studeerde orgel, kerkmuziek en muziektheorie aan het Arnhemse
Stedelijk Conservatorium. Hij is stadsorganist
van Enschede en als docent orgel en kerkmuziek verbonden aan het ArtEZ-Conservatorium
te Enschede. Daarnaast is Gijs kerkmusicus van
het medisch Spectrum Twente. In de loop der
jaren heeft hij zijn medewerking verleend aan
verschillende cd’s, radio en televisieopnamen.
Verder heeft hij een levendige concertpraktijk.
Gijs heeft zich gespecialiseerd in het improviserend begeleiden van geluidloze films uit het
begin van de 20e eeuw.
Bennie Waanders groeide op in Neede en studeerde klassiek saxofoon aan het conservato-
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rium. Waanders is 28 jaar dirigent geweest van
muziekvereniging Amicitia in Rietmolen en
heeft in vele bandjes gespeeld. Bennie heeft
ook veertig jaar lesgegeven en generaties
(jonge) mensen enthousiast gemaakt voor
muziek in het algemeen en voor saxofoon in
he bijzonder. Hij motiveerde leerlingen vooral
om samen te spelen in ensembles, bands en
orkesten.
ZOMIAC bestaat uit zes enthousiaste vrijwilligers die de ZOndagMIddagACtiviteiten organiseren.
De kapel “Uit Liefde” aan de Dorpsstraat 44 te
Lonneker is geopend vanaf 16.00 uur.
Het driekwartier durende concert start om
16:30. Vol is vol. Na afloop is er een meet &
greet met de musici onder het genot van een
kopje koffie/thee.
Uw vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt
zeer gewaardeerd. www.zomiaclonneker.nl

Verder is er op zondag 29 januari om 10.00
uur een viering in de Henricuskapel in Rijssen.
Deze keer gaat Jasper van der Horst voor.
Namens Vrijzinnigen Oost Twente
Henk Eijgelaar

Bethelkerk

Protestantse gemeente van bijzondere aard
Adres kerkgebouw:
J.H. Boschstraat 30
www.bethelkerk-enschede.nl
Predikant:
ds. A.S. Brinkman
Haaksbergerstraat 207 (7513 EM)
tel.: 06-47145045
e-mail: predikant@bethelkerk-enschede.nl

Geen kopij
ontvangen.
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Nieuwjaarstoespraak
Nieuwjaarstoespraak 2023
gehouden in aansluiting op het ochtendgebed op Nieuwjaarsochtend zondag 1 januari 2023 in de Ontmoetingskerk
n alweer is er een nieuw jaar begonnen. En dus ook tijd voor een nieuwjaarstoespraak; dit keer
terwijl het nieuwe jaar nog geen 12 uur oud is. Des te bijzonderder om u hier nu te zien, en ik vermoed
dat er ook nog wel een aantal mensen vanuit huis meekijken.
U zult wellicht begrijpen dat ik het dit jaar lastig vond om een nieuwjaarstoespraak te schrijven. Het is een
moment waarop ik graag even terugkijk op het afgelopen jaar, en 2022 was geen makkelijk jaar voor de
Ontmoetingskerk. Toch is er gelukkig ook veel moois om terug te kijken, dus laat ik dat vooral niet nalaten.

E

Uit de corona
Het jaar begon toch weer in een lege kerkzaal, want hoewel we het ons nu bijna niet
meer voor kunnen stellen, zaten we een
jaar geleden van eind december tot begin
januari toch weer in een harde lockdown.
Gelukkig werden vrij snel daarna de regels
langzaam soepeler en kon vanaf februari
ook de Ontmoetingskerk steeds een beetje
meer open en konden we elkaar weer persoonlijk ontmoeten, konden mensen weer
door de week terecht voor ontmoeting en
een kopje koffie tijdens open kerk, werd de
noabermaaltijd weer opgestart en genoot de
jeugdkerk vlak voor de 40-dagentijd van een
uitgesteld kerstontbijt. En we hadden een
echt feestelijk dienst met Pasen, compleet
met mooi weer en borrel op de parkeerplaats buiten.
Vluchtelingenopvang
Eind vórig jaar bleek dat tijdelijk 500 vluchtelingen opgevangen zouden worden op de
vliegbasis Twente. Samen met vele anderen
hielp de Ontmoetingskerk om deze mensen
een warm en medemenselijk welkom te
heten in de stad. Er werden 500 warm-welkom tassen gevuld met een fleecedeken,
vruchtensap, spelkaarten, koek of chocola
en een brief of kaart met een tekening of
een hartelijk welkomstwoord. Kort daarna
werd een kledingwinkeltje gestart en waren
vele mensen actief betrokken om daar een
succes van te maken.

Oorlog in Oekraïne
Dit hadden we goed en wel voor elkaar toen
de oorlog in Oekraïne uitbrak. We probeerden een heel klein beetje bij te dragen aan
een oplossing door een brief te schrijven
aan de patriarch van Rusland én de Oekraine, door iedere vrijdag voor het Coventrygebed de klokken te luiden als oproep voor
vrede, we zamelden goederen in, waaronder zelfhulpmedicijnen zoals paracetamol
en we droegen bij aan het kledingwinkeltje
dat voor deze vluchtelingen werd opgezet.
Zoals we allemaal weten, is de oorlog helaas
nog niet voorbij en leidde die ook in Nederland tot hoge energieprijzen. Daarom deden
we mee aan de actie “Enschede geeft
warmte” om stadgenoten te ondersteunen
die door deze hoge energieprijzen in de problemen kwamen.
Vanuit 40 gesprekken
Op 19 april hadden we een inspirerende
gemeenteavond onder leiding van ds. Peter

Hendriks uit Hengelo die eind 2021 en
begin 2022, samen met Ineke van der
Meulen en Thonie van den Boomgaard, 40
gesprekken voerde met werkgroepen van de
Ontmoetingkerk en zo 160 gemeenteleden
spraken. Uit deze gesprekken kwam veel
enthousiasme naar voren en een grote
bereidheid om persoonlijke verhalen en
eigen inspiratie te delen. Én er was een
gezamenlijke behoefte; aan verbinding, verdieping en beleving. Graag herhaal ik de
oproep van Peter Hendriks aan iedere groep
om daarover zelf verder in conclaaf te gaan
en initiatieven hiervoor te nemen. Een
manier waarop dit vorm gegeven zou
kunnen worden, werd direct dezelfde avond
uitgeprobeerd, namelijk door aan de hand
van een Paasgedicht van Henk Jongerius
met drie willekeurig gemeenteleden in
gesprek te gaan over wat je raakt in het
gedicht. Het leverde bijzondere gesprekken,
ontmoetingen en inspiratie op; inderdaad
verbinding, verdieping en beleving. Het
hoeft dus niet ingewikkeld te zijn, zoals ook
‘soep en zin’-gesprekken op de zondagochtenden in april lieten zien; georganiseerd
door ds. Hanneke Siebert en ds. Ellen Sonneveld; maar dat kan u ook! Dus kom maar
op met uw mooie ideeën. Wij ondersteunen
en faciliteren ze graag!

Van Armenië naar Amsterdam
Wat door Corona ook eerst uitgesteld en
daarna helaas afgelast moest worden, was
de Armeniëreis van de jeugd. Maar wat bijzonder dat ze met zijn allen toch een alternatief in Nederland hebben weten te realiseren. Samen met ds. Hanneke Siebert en
Edwin de Vries dompelden ze zich aan het
begin van de zomervakantie zes dagen lang
onder in allerlei kanten van de Amsterdamse samenleving. Wat een ervaring
hebben ze daar opgedaan en wat indrukwekkend dat ze zich met zoveel energie hebben
ingezet voor anderen. En gelukkig hadden
ze natuurlijk ook een hele goede tijd met
elkaar.

Andere mooie momenten
U ziet dus, veel mooie dingen, en dan heb
ik nog niet eens alles genoemd, want er
waren ook nog de mooie vieringen op alle
zondagen en in de 40-dagentijd en adventstijd, mooie pastorale gesprekken, een
koninklijke onderscheiding voor Tineke
Braamer en Meinco Feddes, de ontmoetingen op wereldvluchtelingendag, de pelgrimstocht van de leerlingen uit groep 8 die overstapten naar de jeugdkerk, de Ontmoetingszondag, het jeugdkamp, het
kinderkerstfeest mét cliffhanger, en de
kerstnachtdienst samen met de studenten.

niet teveel kijken naar de aard of oorzaak
van deze problemen; als ik dat al zou
kunnen. Wel wil ik vooruit kijken. Ik ben
blij dat vanaf vandaag ds. Johan van Holten
als interim-predikant aan de slag zal gaan
voor de Ontmoetingskerk. Interim-predikanten hebben een speciale opleiding gehad
om gemeentes te begeleiden als problemen
zich voordoen en Johan van Holten heeft
inmiddels ruim 5 jaar ervaring als interimpredikant in meerdere gemeentes. Het is
fijn dat hij substantieel tijd beschikbaar
heeft voor de Ontmoetingskerk, namelijk
ongeveer 2,5 dag per week gedurende het
komende jaar. In dit komende nummer van
Kerk & Stad stelt hij zichtzelf op pagina 5
aan u voor en licht hij zelf nog wat meer toe
over de rol van een interim-predikant.
Bovendien zal hij zondag 15 januari aanwezig zijn om kennis te maken met u als
gemeenteleden. Daarnaast kunt u op
pagina 6 in Kerk & Stad de opdracht vinden
die de kerkenraad voor de interim-predikant heeft geformuleerd. Graag spreek ik de
hoop uit dat de interim-predikant ons kan
helpen om te zoeken naar wat het beste is
voor de Ontmoetingskerk, zodat we weer
een bloeiende, levendige en inspirerende
gemeente worden, waar verbinding, verdieping en beleving belangrijke waarden
mogen zijn. En om mijn woorden kracht bij
te zetten, citeer ik graag wat Vaclav Havel
schreef over ‘over de hoop’.

Diep in onszelf dragen wij hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien
het is een gerichtheid van de geest
een gerichtheid van het hart,
voorbij de zon verankerd.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is, niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is,
afgezien van de afloop, het resultaat.
Ik wens u allen een gezegend 2023!
Marjolein Dohmen-Janssen
voorzitter kerkenraad

Advertenties

Moeilijkheden te boven komen
Maar - zoals ik aan het begin al zei - het
was ook een moeilijk jaar. Een jaar waarin
naar buiten kwam dat niet alles goed gaat.
Dat vraagt veel van iedereen; van de pastores, van de kerkenraadsleden, van de vrijwilligers en van álle gemeenteleden. Ik vind
het bijzonder verdrietig dat deze situatie
heeft geleid tot het vertrek van ds. Oane
Reitsma. Ik wil in deze nieuwjaarstoespraak
Kerk & Stad, januari 2023
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En verder …
LIED VAN DE MAAND

Nu wij uiteengaan
anneer wij aan het einde van een kerkdienst of bijeenkomst uiteen gaan,
wordt er gezegend. De voorganger zegent de gemeente of wij zegenen
elkaar. Zegenen is goede woorden over elkaar uitspreken, elkaar het
goede toewensen, elkaar onder Gods hoede wensen. Ook middenin de kerkdienst wordt
er soms gezegend, bijvoorbeeld bij doop, belijdenis, ambtsdragersbevestiging of
huwelijk. Of wanneer men in een Thomasviering of Emmaüswandeling uiteengaat in
groepjes. Dit lied – ontstaan in de liturgische praktijk van de Oude Kerk Amsterdam –
is ontsproten aan het moment dat de kinderen aan het einde van de kindernevendienst
uit elkaar gaan.

W

Uitwaaieren
Zegen beperkt zich nooit tot de
aanwezige mensen. Het is behalve
een wens ook een opdracht om,
gedragen door zegen, zo in de
wereld te staan dat zij meebeleeft
wat het werkelijk betekent om
gezegend te zijn, namelijk dat God
het goede met jou en met heel
zijn schepping voorheeft. In het
lied is dat prachtig uitgedrukt
doordat ieder couplet een stapje
verder gaat: het is gericht op ‘jou’
(couplet 1), ‘hen’ (couplet 2) en
‘elk huis’ (couplet 3). Of: ‘ons’
(couplet 1), ‘onze vrienden’ (couplet 2) en ‘alle mensen’ (couplet
3). Zo blijft de zegen niet om ons
eigen groepje heen hangen, maar
waaiert zij uit over heel de wereld.

Eenvoud
De beelden zijn – zoals een kinderlied kenmerkt – eenvoudig en doeltreffend. Het belangrijkste is Gods
licht dat ‘voor ons uitgaat’. Dat is
niet het lantaarntje dat de kinderen meenemen naar de nevendienst, maar verwijst naar het
licht dat achter dat kleine symbooltje schuilgaat: het levenslicht; het
daglicht dat al is gaan schijnen
nog voordat wij wakker worden.
Waar wij ‘met God gaan’ gaat dat
licht niet alleen met ons mee,
maar vooral voor ons uit. Wij
waren al gezien door God voordat
wij ons hem bewust waren en zo
zijn wij bestemd voor het goede
dat er al is en wij mogen leren
zien en ons bewust zijn.

Vrede en goeds
De klassieke Bijbelse zegengroeten
bevatten allemaal het woord
‘vrede’. Het lied neemt de goede
kerkelijke traditie van ‘pax et
bonum’ op: vrede en goeds. “Het
goede voor jou!”, “Heb een goede
dag!” Want eigenlijk gaat er in
iedere alledaagse groet een notie
van zegen mee. Speels wordt het
Spaans (‘Vaya con Dios’ – let erop
dat ‘Dios’ één lettergreep is:
[djos]!) en Frans ‘adieu’ meegenomen. ‘Adieu’ verbindt in het bijzonder de simpele alledaagsheid van
een groet, die je bij het weggaan je
vriend achteloos toeroept, met een
gelovige diepte. Want als je éven
verder kijkt, betekent adieu natuurlijk letterlijk ‘à Dieu’ – tot wij
elkaar weerzien wens ik je onder
de hoede van God. Een mooi lied
voor de vele plekken en momenten
op de dag dat wij elkaar zegenen
en groeten. Zo wensen wij elkaar
voortdurend onder Gods hoede.
En dat doen wij, ik en u, ook nu
wij straks uiteengaan. Vrede en
goeds voor u allen!

Bewonersdag zaterdag 14 januari
bouwvereniging, stichting Present
en vrijwilligers van de Ontmoetingskerk de handen ineen. Van
10 tot 16 uur gaan we in groepjes
aan de slag om met buurtbewoners isolerende en energiebesparende maatregelen aan te brengen
in hun woning. Het gaat om eenvoudige klussen; gloeilampen vervangen door LED lampen, tochtstrips en radiatorfolie aanbrengen.

De materialen worden aangeboden door de Gemeente Enschede.
Naast het klussen is er tijd om
contact te leggen met buurtbewoners. Als u hieraan wilt bijdragen,
geeft u zich dan op voor de Bewonersdag die op zaterdag 14 januari
2023 zal plaatsvinden.
Opgave kan t/m 10 januari bij
Paulien Klaver (p.kloek@home.nl)
of via de intekenlijsten in de kerk.

Kerstviering in de Ontmoetingskerk
Op donderdag 15 december werd
de jaarlijkse kerstviering van het
Citypastoraat gevierd met aansluitend een kerstdiner georganiseerd
in de Ontmoetingskerk in
Enschede. Het was de eerste keer
in de na-corona periode dat we dit
konden doen en het werd een
heerlijke middag zowel voor de
vaste bezoekers als ook voor de
vrijwilligers van het Citypastoraat.
Onze dank gaat naar het kookteam van de Ontmoetingskerk die
er weer voor zorgden dat er een
heerlijke kerstmaaltijd op tafel
stond en de vrijwilligers die
zorgden voor de bediening en de
afwas. De gedekte tafels zagen er
met hulp van de vrijwilligers feestelijk uit.
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Ontroerend waren de lieve
wensen die door de deelnemers
aan de kerstviering werden uitgesproken tijdens de door ds. Ellen
Sonneveld geleide kerstviering.
Iedereen mocht een wens uitspreken tijdens "ik zet een roos in de
vaas voor ...".
Het geheel werd ondersteund
door pianomuziek van Gerard van
Kempen en Henriette Gersom.

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

ds. Oane Reitsma

Diaconie
We willen als Ontmoetingskerk
graag 'groene kerk' zijn. Dit doen
we door in ons gebouw zelf
bepaalde maatregelen te nemen,
en door deze uit te dragen en te
delen met anderen.
Vanuit de diaconie organiseren we
daarom een Bewonersdag op zaterdag 14 januari. Op deze dag slaan
buurtbewoners uit de omgeving
van ons kerkgebouw, de woning-

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Diaconie in het kort
De diaconie werkt in stilte, maar
wel gestaag door.
● In de afgelopen tijd hebben wij
voedselbonnen uitgegeven via
armoede 053. Ook via de kledingbank zijn voedselbonnen
uitgedeeld, in het kader van de
biddag voor gewas en arbeid.
● Een aantal diakenen is druk
bezig met de voorbereiding van
de 40 dagentijd, een altijd terugkerend gebeuren, maar het verdient wel aandacht.
● Uw diaconie heeft een aantal
hulpvragen kunnen voldoen,
soms alleen, soms in samenwerking met Caritas.
● We kregen een gift van 1000
euro binnen en iemand gaf voor
Enschede geeft warmte zijn
vergoeding van 350 euro.

● Evenals vorig jaar doen we weer
mee met Caritas, die kerstpakketten rondbrengt.
● Verder zult u 6 x per jaar een
collecte voorbij zien komen voor
de eigen diaconie. We waren
dit niet meer gewend de laatste
tijd, maar door de oorlog in de
Oekraïne stijgen de prijzen van
energie en hebben we een ongekende inflatie. Hierdoor wordt
alles flink duurder, ook de
eerste levensbehoeften. Wij verwachten dus een toename van
de hulpvragen en daarom collecteren we ook weer voor
onszelf om hulp te kunnen
blijven verlenen waar dat nodig
is.
Namens de diaconie
Arend Arensman

Caritas-Diaconie-noodtelefoon
Soms heb je helemaal niets meer,
zelfs niet genoeg eten. Soms is de
nood echt ontzettend hoog en
weet je niet meer hoe het leven
van jou en je gezin nu verder
moet. Op zo’n moment kun je
bellen met de noodtelefoon:

06- 38765054.
Kerk & Stad, januari 2023

Mogelijk dat u niet meteen een
vrijwilliger aan de lijn krijgt maar
een antwoordapparaat hoort.
Spreekt u dan in. De vrijwilligers,
die de telefoon beheren, zullen zo
spoedig mogelijk terugbellen.
Samen met u wordt daarna
gekeken wat er nodig is. De grootste nood wordt meteen gelenigd

door samen boodschappen te
doen. Ook kan er nog verder
gezocht worden naar mogelijkheden om wat licht te krijgen in een
donkere situatie.
De noodtelefoon is een samenwerkingsverband tussen de katholieke
caritas en de protestantse diaconie.

Rondom religieuze ervaring (5)

… deze maand

De Flecht nei it Ljocht (De vlucht naar het licht)
n de tijd van de wenskaarten verrast de post mij blij: oud-studenten melden dat ze
grootouder werden; lieve mensen, die ons persoonlijk hun meeleven betuigen;
woorden die onze herinneringen voeden... Meer dan andere jaren valt me op, dat
veel wensen, vooral de voorgedrukte, meestal niets weten van de samenhangende
crises, die ons leven en toekomst bepalen. Zoals delen van de aarde, die onbewoonbaar
worden en daardoor onstuitbare vluchtelingenstromen veroorzaken. Het Leger des
Heils zal de nachtopvang voor daklozen moeten uitbreiden... en dan de vele woekerende
oorlogen gevoed door wapenontwikkelaars. Ik had niet gedacht het tijdperk van de
catastrofen nog aanwijsbaar mee te zullen maken..

I

Vergeefse Aktie?
Onlangs verscheen 'Aktie. Vijf
decennia activisme in Twente'
van de historicus Marco Krijnsen.
Uit mijn archief heb ik hem wat
materiaal mogen leveren waaruit
bleek, dat onze 'pastorie' een grote
rol speelde bij o.a. acties tegen de
Apartheid, Angolakoffie, Hollandse
Signaal en nachtelijke tochten
met vluchtelingen vanaf de grens
bij Losser en later legaal door o.a.
mijn gezellin-in-het-actiewezen:
de oprichting van vluchtelingenwerk Twente.
Landelijk gebeurde er aan de rand
van de kerken ook van alles. Ik
denk o.a. aan het ‘Multidisciplinaire Centrum voor Kerk en
Samenleving’ (MCKS), waar economen, theologen en andere
geleerden met mensen uit ‘Kerk
en Industrie’ probeerden het
Rapport van Rome (Grenzen aan
de groei) te concretiseren. Als
voorzitter van de redactie mocht
ik meewerken aan een geloofsbrief
over de economie: De keerzijde
van de economische medaille
(1992), bedoeld als basis voor kerkelijk gesprek over een economie
van het genoeg. Deze brief werd
bij de aanbieding aan de Raad van
Kerken door de latere Q-koortsminister fel bestreden en is door
de wegkijkende kerken doodgebloed.

Bij de gesprekken over het
Twentse Aktieboek drong zich bij
mij de mismoedige vraag op: Waar
deden we dat alles voor? Heeft het
iets uitgehaald? Iedereen kon toch
weten, dat onze levenswijze op
een wereldramp zou uitlopen?
Ook de kerken keken weg tot na
middernacht.

Elia
Op mijn geloofsweg duikt telkens
weer de profeet Elia op (1 Koningen 18-19). Na een weddenschap
met de Baälpriesters over ‘wie is
de ware god?’ dacht Elia met
natuurgeweld, een door de
bliksem getroffen altaar en de onthoofding van de Baalpriesters,
gewonnen te hebben. Dus niet.
Geloven is politiek. De agenten
van de Baalgelovige koningin
Izebel gingen achter hem aan. Hij
vlucht naar de woestijn, zijgt neer
en ziet niets meer zitten. ’Was ik
maar dood’. Dan stuurt een engel
van een mens hem naar de Godsberg, Horeb.
Het vervolg heeft meerdere lagen:
correctie op het geweld, de pelgrimage naar de godsontmoeting,
een nieuwe roeping ontdekken...
Samen met Elia heb ik de tocht
naar de grot opnieuw gemaakt
door te schilderen wat hem daar
overkwam:

Jan de Jongh. 30x40, olie op linnen.
‘In de tijd de catastrofen’

Hij zei: Ga naar buiten, ga staan op de rots.
En zie, Ik Ben trok voorbij:
Een grote en sterke wind die de bergen brak
en rotsen verbrijzelde, trok vóór Ik Ben uit.
Niet in de wind was Ik Ben.
En na de wind kwam een aardbeving.
Niet in de aardbeving was Ik Ben.
En na de aardbeving vuur.
Niet in het vuur was Ik Ben.
En na het vuur: ‘het suizen van de stilte’.
(I Koningen 19:1-13)*

De vlucht naar het licht
De Friese schrijver Jentsje Popma
hielp me met de lucht. Aan het
einde van zijn leven zag hij met
lede ogen hoe zijn geliefde landschap onder de waddendijk kapot
ging. Lang geleden werd ook voor

mij dit weidse land een plek waar
je 'god' kunt tegenkomen.
Jentsje schilderde toen meerdere
Friese landschappen met dreigende luchten. Steeds was er in
het wolkendek een kleine blauwe
opening. Het bekendste schilderij

Mystiek

en Jan van Ruusbroec uit de mystieke traditie van de Kerk. Centraal in haar betoog staat de verinnerlijking in de liturgische ervaring: liturgie vindt plaats in de
tempel (lees: kerk) door middel
van uiterlijke vormen, die tegelijkertijd in de tempel van onze ziel
verinnerlijkt moet worden. Hierbij
horen woorden als ‘een worden
met Christus’ in het avondmaal, al
worden er ook andere mooie voorbeelden aangehaald, zoals het
hoofdstuk over God ontmoeten in
het (liturgische) gebed (153-167).
Daarin komt ook duidelijk naar
voren dat liturgie enerzijds iets
van de gemeenschap is, maar tegelijkertijd ook van de individuele
beleving van die gemeenschap en
van de band met Christus, die de
Heer van de liturgie blijft.

Waar Plaisier het soms wel mooi
zegt, maar kool en geit probeert te
sparen in een polariserende kerk,
bouwt Ineke Cornet in haar hoofdstukken gestaag een verhaal op
van hoe die liturgie er in deze tijd
dan wel uit zou moeten zien. Zij
put met namen als Thomas à
Kempis, Willem van SaintThierry, Bernardus van Clairvaux

Liturgie in deze tijd
Hoewel de auteurs aansluiting
zoeken bij de meer klassieke
vormen van liturgie, bedoelen zij
geen ‘liturgie die de correctheid
voorbij is’ (231). Dat is ‘een
gladde liturgie die teveel op een
kunstje lijkt’. Zij pleiten voor –
zoals de ondertitel van het boek al

BOEKBESPREKING

Boek over liturgie

‘E

en liturgie die toekomst heeft, is een liturgie van eerbied’ (230), zo stelt oudPKN-scriba Arjan Plaisier in dit boek dat hij samen met co-auteur Ineke
Cornet schreef.

Beiden zijn geen liturgiespecialisten, maar schreven vanuit hun
kennis en ervaring (8). Zich
bewust van de spanning waarin de
kerkelijk liturgie zich in de huidige
cultuur bevindt – immers: de zondagse dienst is waar de kerk het
qua missionair-zijn en aantrekken
van mensen het het slechtst doet
en het meest op zichzelf gericht
lijkt – doen zij een dappere poging
om aan te geven wat de liturgie is
of zou kunnen zijn. Zij maken
daarin wel keuzes en putten met
name uit de meer ‘klassieke’
vormen van liturgie (het Romeins
Missaal, het Anglicaanse Book of
Common Prayer en het PKN
Dienstboek).

Open liturgie
Beide auteurs vertellen daarbij wel
ieder hun eigen verhaal. De hoofdstukken die Plaisier schreef, geven
blijk van een actief predikantschap
binnen de mainstream PKN, met
een bewustzijn voor de aantrekkingskracht in de kerken van de
meer persoonlijke wijze van vieren
zoals we die in de evangelicale
kerken vinden. In die vorm ziet hij
wel aantrekkelijke kanten, maar
hij vindt het te subjectief. Liturgie
moet iets van de objectiviteit van
het koninkrijk van God houden:
wij vieren op aarde met de liturgie
in de hemel mee (224vv). De liturgie is overigens open naar de traditie, naar boven, naar buiten en
naar voren, zo zegt hij (221-234).

Jentsje Popma. olie op paneel.
‘Dreiging’/ ‘De flecht nei it Ljocht’
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heette 'Dreiging', later omgedoopt
tot 'De flecht nei it Ljocht'. 'Wat
betekent die opening?' 'Je zou er
in kunnen verdwijnen'. 'Wat is er
aan de andere kant?' Nee, een verbeelde ervaring kan ik niet onder
woorden brengen.
Jan de Jongh. em. pastor UT

* Martin Buber: 'eine Stimme verschwebenden Schweigens'.
Jaap Faber: 'een stem van uitgehamerd zwijgen’, zoals een ambachtsman een metaal uithamert en
vorm geeft, zo vormt God de stilte.
(Jan de Jongh, De Weg van de
Stilte p.89 e.v.)

zegt – een ‘rijke’ liturgie met meer
zintuiglijkheid (vredegroet, knielen, handenoplegging, zalving) en
verbeelding, participatie van de
gemeente (niet ‘opleuken’, maar
doordacht) en ervaring van de
sacramentele werking van de liturgie, waarbij zowel Woord als Tafel
het ontvangen van het lichaam
van Christus betekent. Natuurlijk
is de kerk in de wereld gezonden
om daar haar roeping te verwerkelijken (‘daar wordt geloof geloofwaardig’ (227)), maar een eenzijdige nadruk erop kan ook leiden
tot een verlies aan transcendentie.
Dat is hun punt. ‘De focus van
kerk-zijn ligt al decennia op het
‘bij de tijd brengen’ van kerk en
liturgie. Dat is alleszins begrijpelijk, maar niet altijd vruchtbaar.’
(234) Toekomst van de kerk is het
Koninkrijk van God, zo stellen zij,
en dat geeft ontspanning: niet wij
hoeven de kerk te redden.
Oane Reitsma
Arjan Plaisier en Ineke Cornet,
Dichter bij God: Aanwijzingen
voor een rijke liturgie. Utrecht:
KokBoekencentrum 2022. 236pp,
€20,00, ISBN 9789043538343.
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SAVE THE DATE

Jeugd

JONGEREN

JEUGDKERK
DE REGULIERE ZONDAGEN HEBBEN WE

KINDERNEVENDIENST
HALLO ALLEMAAL,
NA DE SFEERVOLLE ADVENTSPERIODE EN

HET GEHAD OVER HET VERHAAL VAN
KERST EN OVER PIJN LIJDEN. IN DECEMBER HEBBEN WE OOK EINDELIJK WEER ONS
TRADITIONELE KERSTONTBIJT SAMEN
GEHAD! DIT WORDT JAARLIJKS, BEHALVE
DE AFGELOPEN CORONA-JAREN, VERZORGD DOOR EDWIN EN IS ALTIJD EEN

GROOT SUCCES. OOK DIT KEER WAREN ER
HEEL VEEL JONGEREN AANWEZIG, IN DE
LEEFTIJD VAN 11 TOT 19 JAAR. VERDER
HEBBEN WE NOG MEER GOED NIEUWS,
ANDRIES KOMT OOK BIJ DE LEIDING VAN
DE JEUGDKERK! WE ZIEN JULLIE GRAAG
WEER OP 15 JANUARI, TOT DAN!

GEWELDIGE GEZINSDIENST MET ONTKNOPING OP 1E KERSTDAG SLAAN WE EEN
HELE PERIODE OVER EN VOLGEN WE JEZUS
EN ZIJN LEERLINGEN DIE SAMEN OP WEG
GAAN, DE WERELD IN. WE STARTEN MET
EEN NIEUWE PERIODE; ‘DE WERELD OP
ZIJN MOOIST’. WE HOREN OVER WONDERLIJKE WONDEREN EN BIJZONDERE ONTMOETINGEN. WE LEZEN OVER WACHTEN OP
HET WONDER, HET WONDER VAN EEN
BETERE WERELD DIE NOG KOMEN ZAL.
MOEILIJKE KOST EN SOMS MOEILIJK TE
GELOVEN. MAAR VERTROUWEN HEBBEN
EN JEZUS VOLGEN, DAT IS WAT DE LEERLINGEN ONS LEREN.
WE BEGINNEN OM 09:45 UUR, ALS VANOUDS, IN ONZE EIGEN RUIMTE! VOEL JE
WELKOM!

GROETJES, LEIDING KINDERNEVENDIENST,
ANNEMIEK, ARENDA, MARIEKE EN MARK
PS: OUDERS, WIL JE ÓÓK IN ONZE APPGROEP? LAAT HET DAN EVEN WETEN! SCHIET ONS AAN OF STUUR EEN APPJE OP 06-53134117
EN JE BLIJFT ALTIJD OP DE HOOGTE!

BIJBELS WERKWOORD

Week van Gebed 2023
in Enschede

Spreken of Zwijgen
Ze vroegen hem: 'Op grond van welke bevoegdheid doet u
die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?'
Matteus 21:23
Johannes de Doper
Tussen Jezus en de godsdienstige
leiders ontspint zich op een
als een groot
profeet beschouwt.
bepaald moment een heftig
Daarom zeggen ze
gesprek (Mat. 21:23-27). Zij
dat ze het niet
vragen hem met welke bevoegdheid hij spreekt en handelt. Op
weten. De reactie
van Jezus daarop is:
hun vraag antwoordt Jezus met
een tegenvraag, binnen de toenma- in dat geval zeg ik
evenmin met welk
lige discussietechniek heel gebruiIllustratie: old-loudspeaker-megaphone-on-abandoned-house-picjumbo-com
kelijk: wat denken jullie, komt de
gezag ik dit alles
doop van Johannes uit de hemel of doe. Bewust houdt Jezus het antwoord bij zich. Spreken heeft niet
uit de mensen? Voor deze
mannen is dit een lastige vraag.
altijd zin. Soms is het beter niets
te zeggen, omdat het horen ernaar
Als zij zeggen uit de hemel, zal
niet met de goede intentie
Bron: Piet Schelling, Werkwoorden
Jezus meteen vragen waarom zij
hem dan niet hebben geloofd.
gebeurt.
in de Bijbel, Hun betekenis in godsZeggen zij uit de mensen, dan
dienst en cultuur. Uitgeverij Meikrijgen zij onherroepelijk het volk
Peter ter Horst nema, ISBN 978 90 211 41121
tegen zich, aangezien het volk
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Bidden voor Enschede en meer leren over bidden:
dat is wat we heel graag samen met
jou willen doen! Daarom nodigen we je van
harte uit voor het avondprogramma van de
interkerkelijke Week van Gebed 2023 in
Enschede, van 16-20 januari. De avonden zijn
van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur, koffie vanaf
19.15 uur.
We willen dit doen door zingen, overdenking, filmpje, gesprek, gebed, stilte. En ons laten
inspireren door God’s veelkleurigheid in kerken.

Programma:
Ma: Stadskerk de Verbinding (ism GKV Noord)
Di: CGK Maranatha (ism Leger des Heils)
Wo: IFES studenten (ism International fellowship
church Enschede) in de EGE Heidestraat
Do: De Wonne (ism Evangelische Gem. Enschede)
Vr: RK Parochie St. Jacobus de Meerdere, lokatie
St Jan Kerk (ism Baptistengemeente Enschede)
met vriendelijke groet,
namens de interkerkelijke werkgroep:
Maria Meinema, Jetty Siemerink, Geert Lassche

Collecten
Collectedoelen in januari
W

e vragen u om zoveel mogelijk uw gift aan de collectedoelen te geven via
GiVT of een bankoverschrijving. De ene week wordt voor een diaconaal
doel gecollecteerd, de andere week voor de kerk.
Er is 1 centraal bankrekeningnummer waarop u al uw giften kunt storten:
Wel graag de datum en/of het doel van de betreffende collecte erbij vermelden.
Als u uw collectegeld via Givt overmaakt, ziet u in het scherm altijd nog drie collectedoelen staan. Diakenen en Kerkrentmeesters wijzen u erop dat de bedragen die u aan
die drie collectedoelen geeft aan het ene hieronder beschreven collectedoel van de
betreffende zondag worden overgemaakt.

Kerk. De collecte van vandaag is
bestemd voor dit en ander kerkenwerk voor kinderen en jongeren.
U kunt uw bijdrage overmaken op
NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv
Protestantse Gemeente Enschede
o.v.v. “Collecte29 januari PKN
Kinderen en Jongeren”.

maken op NL76 ABNA 0592 2263
Zondag 8 januari
87 tnv Protestantse Gemeente
Oecumenisch Citypastoraat
Het Citypastoraat is al jarenlang
Enschede o.v.v. “Collecte 15
een "huiskamer van de buurt",
januari Ondersteuning gemeeneen plek in de binnenstad van
ten”.
Enschede voor iedereen die wil
praten over zijn leven, zorgen, pleZondag 22 januari
zier, of wat haar/hem maar bezig
Diaconie
houdt. Je kunt er altijd binnenloEen collecte voor de eigen diacopen voor een kopje koffieof thee,
nie heeft u lange tijd niet gehad.
een praatje of een goed gesprek.
Wij zien echter steeds meer hulpIedereen is welkom. Er zijn altijd
vragen op ons afkomen. Mensen
twee vrijwilligers aanwezig om je te komen in de problemen door de
woord te staan, en er is momenhoge energienota’s, maar ook door
teel één dominee part-time in
de inflatie, die ongekende vormen
dienst, onze eigen ds. Ellen Sonne- aanneemt. Oorzaken als de oorlog
veld. De collecte van vandaag is
in Oekraïne zijn niet zomaar wegbestemd voor het Citypastoraat. U
genomen. Een oplossing daar ligt
kunt uw bijdrage overmaken op
niet snel voor de hand. Wij
NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv Pro- denken daarom dat hulp van orgatestantse Gemeente Enschede
nisaties als de diaconie nog wel
o.v.v. “Collecte 8 januari Citypasto- een tijd zal voortduren. Daarom
raat”.
vragen we een aantal keren per
jaar een collecte voor eigen werk.
Zondag 15 januari
We willen het werk graag blijven
PKN Ondersteuning gemeenten doen, daarom hebben we uw hulp
Toerusting voor werkers in de kerk nodig. Wij doen het namens de
gemeente Ontmoetingskerk, dus
In onze protestantse kerken zijn
stelt u ons alstublieft in staat het
tienduizenden mensen actief op
allerlei terreinen: van pastoraat tot mooie werk te blijven doen. U
kunt uw bijdrage overmaken op
missionaire presentie, van diacoNL76 ABNA 0592 2263 87 tnv
naat tot jeugdwerk en van bestuur
Protestantse Gemeente Enschede
tot beheer. Met een divers traio.v.v. “Collecte 22 januari Diaconingsaanbod helpt de Protestantse
Kerk zowel professionals als vrijwil- nie”.
ligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikZondag 29 januari
kelt de Protestantse Kerk ook
PKN Kinderen en Jongeren online trainingen, e-learnings en
Sirkelslag
webinars. Met de trainingen vergro- Sirkelslag is het grootste en spanten werkers in de kerk hun kennis, nendste interactieve spel tussen
doen ze ideeën op en wisselen erva- kindergroepen en jeugdgroepen
ringen uit. Met uw bijdrage steunt uit protestantse gemeenten in
u de Protestantse kerk bij het ontheel Nederland. Elk jaar opnieuw
wikkelen van trainingen voor
strijden jongerengroepen vanaf
ambtsdragers zodat zij goed toegehun eigen plek voor de hoogste
rust aan de slag kunnen. De colscore bij dit interactieve bijbelspel,
lecte van vandaag is voor dat doel
dat gemaakt is door de jeugdwerkbestemd. U kunt uw bijdrage overorganisatie van de Protestantse

Zondag 5 februari
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Pakistan – vaktraining voor
jongeren
Begin februari is het zeventig jaar
geleden dat in Nederland de
watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die
meteen te hulp schoot door geld
in te zamelen. Vorig jaar nog werd
Pakistan zelf getroffen door een
verschrikkelijke overstroming. Met
deze collecte doen we nu iets
terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig
hebben. In Pakistan ondersteunt
Kerk in Actie jongeren, onder wie

schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden
van de opleiding krijgen jongeren
begeleiding bij het opzetten en
uitbouwen van een eigen bedrijf.
Ook helpt Kerk in Actie jongeren
die een universitaire studie willen
volgen zich voor te bereiden op de
toelatingstest die daarvoor geldt.
Het doel van dit project is niet
alleen om jongeren economisch
zelfstandig te maken, maar ook
om jongeren met verschillende
religieuze achtergronden bij elkaar
te brengen, waardoor er meer
onderling begrip ontstaat. Met de
opbrengst van deze collecte steunt
u het werk van Kerk in Actie in
Pakistan en andere werelddiaconale projecten. U kunt uw bijdrage
overmaken op NL76 ABNA 0592
2263 87 tnv Protestantse
Gemeente Enschede o.v.v. “Collecte 5 februari Werelddiaconaat
Pakistan”.

Collectemunten
Het door u bestede bedrag aan collectemunten is samen met andere
giften aftrekbaar van uw drempelinkomen. Het drempelbedrag is 1%
van uw gezamenlijk drempelinkomen, met een minimum van € 60.
Dat betekent, dat u dus zonder er
zelf aan tekort te komen, meer in
de collectes kunt doen, ook
daarmee kunt u ons helpen. We
rekenen op uw aller steun.
Collectemunten zijn er in waarden
van 0,50 E.K.M. (Enschedese Kerkmunt), 1 E.K.M. en 2 E.K.M.
● Voor vijftig munten van 0,50
E.K.M. betaalt u € 25,● Voor 25 munten van 1 E.K.M.
betaalt u € 25,-.
● Voor 25 munten van 2 E.K.M
betaalt u € 50.-.
Dat bedrag (of veelvouden daarvan)
maakt u over op onze bankrekening
NL38 ABNA 0592 2183 41 t.n.v.
Protestantse Gemeente Enschede
met vermelding van het door u
gewenste aantal en de soort.
Eén week na betaling (zie datum
dagafschrift van uw bankrekening)
kunt u de bestelde munten afhalen
op het kerkelijk bureau, Varviksingel 139 maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.30 uur.

Collecteopbrengsten
Tijdens vieringen in de
Ontmoetingskerk is er één
collecte.
Diaconie november 316,50
Kerk november
315,00
Stichting Voedselbank
6 november
2.448,85
Kerk in Actie Golfstaten
13 november
533,09
Eigen pastoraat
20 november
1.035,48
Werelddiaconaat Colombia
27 november
718,50
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Kerkdiensten
Ontmoetingskerk
Datum

Zondag 8 jan.

Zondag 15 jan.

Zondag 22 jan.

Zondag 29 jan.

Zondag 5 feb.

Ontmoetingskerk

10.00 uur
ds. E. Sonneveld

10.00 uur
ds. J.D. Zuurmond

10.00 uur
ds. A. Reitsma

10.00 uur
ds. A. Reitsma

10.00 uur
ds. H.J. Siebert

Varviksingel hoek
dr. Joh. Wagenaarstraat 6

Maaltijd van de Heer

afscheid predikant
m.m.v. Cantorij

16.30 uur
Taizé-viering

Diensten verpleeg- en verzorgingshuizen
Zondag 8 januari

Zondag 22 januari

Zondag 5 februari

Liberein locatie Eschpoort,

Liberein locatie Eschpoort,

Liberein locatie Eschpoort,

Boulevard 1945 505

Boulevard 1945 505

Boulevard 1945 505

18.00 uur : drs. J. Bekhof
Samenloop, ‘t Bouwhuis,

18.00 uur : dr. E. van de Vate
Samenloop, ‘t Bouwhuis,

18.00 uur : dr. E. van de Vate
Samenloop, ‘t Bouwhuis,

Welnaweg 100

Welnaweg 100

Welnaweg 100

11.00 uur : ds. J. Bos - de Lange

11.00 uur : gst.vz. H. van den Bemt

11.00 uur : geest.verz. A. Thönelt

Zondag 15 januari

Zondag 29 januari

Liberein locatie Eschpoort,

Liberein locatie Eschpoort,

Boulevard 1945 505

Boulevard 1945 505

18.00 uur : ds. A. Peijnenborg

18.00 uur : pastor Rekveld (R.K.)

Donderdag 19 januari

Vrijdag 3 februari

Geen opgave ontvangen van

Livio Enschede locatie De Cromhoff,

De Posten (Noaberbrink)

Medisch Spectrum Twente,

Bleekhofstraat 300

De Posten 135

Koningplein 1

16.00 uur: ds. A. Reitsma (Oec.)

10.00 uur: drs. L.W. Ekker

10.30 uur

Ze hebben de Kerkdienstenpagina
in Kerk&Stad toch wel goed gelezen?

Overige diensten
Datum

Zondag 8 jan.

Zondag 15 jan.

Zondag 22 jan.

Zondag 29 jan.

Zondag 5 feb.

OGH, oecumenisch

10.00 uur
pastor A. Kemper

10.00 uur
ds. B. Wijnbergen

10.00 uur
pastor G. SlütterPeterkamp

10.00 uur
mevr. G. Loman

10.00 uur
pastor F. Beuger

10.00 uur
ds. J. Jonk,
Laren

10.00 uur
ds. H. Cohen Stuart-Fens

10.00 uur
ds. J. Bekhof

10.00 uur
drs. L.W. Ekker

10.00 uur
drs. L.W. Ekker

10.00 uur
mevr. drs. M. de Vries

10.00 uur
10.00 uur
ds. G.J. Lambers Heerspinkds. E. de Bruin
en ds. G. Elzenga

10.00 uur
mevr. G. Braam

10.00 uur
ds. M. Schepers-v.d. Poll

10.00 uur
ds. A. Brinkman

10.00 uur
nog niet bekend.

10.00 uur
ds. K.F. Klaassen,
Harderwijk

Heilig Avondmaal

Wereld Lepradag

Helmerzijde, Broekheurnering 1050

Usselo
Haaksbergerstraat 815

Kapel Lonneker
Dorpsstraat 44

afscheid en intrede

Bethelkerk
J.H. Boschstraat 28

10.00 uur
ds. A. Brinkman

10.00 uur
ds. W. van Herwijnen,
GKV Enschede Noord

Johanneskerk

advertentie

Twekkelerweg 100
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