
 

 

Zondagsbrief 15 mei 2022 

Protestantse Gemeente Enschede 

 
Vijfde van Pasen 
 
Voorganger:   mw ds. H.J. Siebert 
Organist:   Dick van der Meulen 
Lector:   Han Oosterveld 
Ouderling:   Annemiek Vervoorn 
Diaken:   Guus Luchtenberg 
Diaconale Mdw:  Petra Lagewaard 
Kinderdienst :  Marieke Lieverdink 
Jeugdkerk:   Harmen Droogendijk, Kathleen Moore,  
Koster:   Gerry Ophuis 
Hulpkoster:   Anet Antvelink 
Bediening beamer:  Marjolein Dohmen 
Studio:   Wim Vos, Fadi Khalaf 
Oppas:   Eva Vegter, Hilde Feil 
Koffieschenkers:  Anja Serdijn, Bob Samson, Froukjen Jansen 
Deurdienst:   Jan Rooiman, Lini Rooiman 
 
 
Mei-maand: kies een lied  
Deze week is door u gekozen voor een heel oud (Psalm 98) en een veel jonger lied (LB 423). Na de 
preek zingen we lied 754; zie ook een toelichting bij dat lied. 
Ook uw keuze op een vertrouwd lied bekend maken? Lever het papier in of mail naar 
ellensonneveld2@gmail.com of hannekesiebert@gmail.com  
 
Psalm 98. “Zing een nieuw lied voor God de Here” is een berijming van Psalm 98 van Jan Willem 
Schulte Nordholt en Jan Wit. De Geneefse melodie werd voor het eerst in 1545 te Straatsburg 
gepubliceerd en behoort de eeuwen door tot de populairste psalmmelodieën. 
LB 754 “Liefde Gods”. Dit lied verscheen voor het eerst in 1747 op tekst van van Charles Wesley 
(1707-1788), ‘Love divine’ werd een van de toppers, wereldwijd bekend en geliefd. Het lied stond in 
Nederland al in de ‘Hervormde Bundel 1938’ in een vertaling van J.J. Thomson en kreeg later opnieuw 
bekendheid door een nieuwe vertaling door Jan Willem Schulte Nordholt. 
De tekst van dit lied maakt een grote beweging: van de hemel naar de aarde en weer terug. In het 
eerste couplet wordt de liefde van God aangesproken om binnen te treden in onze harten, en wordt 
Jezus gevraagd om zich daar bij te voegen en vanuit ‘de hoge’ neer te dalen in ons bevend hart. God 
de Vader wordt aangesproken, in het tweede couplet. Deze is in de gedaante van zijn Zoon ooit 
nederig aan ons verschenen, maar teruggekeerd naar de hemel, en wordt nu gebeden om opnieuw 
naar ons terug te keren en ons nooit meer alleen te laten. Ondertussen richt zich de blik terug naar 
boven, naar de heiligen en de hemelse paradijzen, want – couplet 3 – als de werking van de liefde van 
God in ons hart ons rein maakt en de schepping voltooid wordt, zullen wij uiteindelijk eeuwig bij God 
kunnen wonen. 
LB 423 “Nu wij uiteen gaan” is eind vorige eeuw ontstaan in de liturgische praktijk van de Oude Kerk 
te Amsterdam, waar de auteur van de liedtekst,Sytze de Vries, van 1988 tot 2005 predikant was. De 
componist van de melodie, Christiaan Winter, was van 1996 tot 2018 als cantor aan deze 
Amsterdamse kerk verbonden. 
Het is gebruikelijk dat men aan het einde van de dienst in de liturgie een zegen uitspreekt over de 
gemeente. Dit lied draagt die zegen als het ware verder: de gemeente bidt om zegen voor mensen, 
dichtbij en ver weg. De zegen ‘Ga met God’ wordt herhaald in het Spaans (‘Vaya con Dios’) en Frans 

 
Psalm 98 1, 3 
Deuteronomium 6: 1 - 9 
LB 792: 1 
Johannes 13: 31 - 35 
LB 754 
LB 423 
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Protestantse Gemeente Enschede 

(‘à Dieu’). Een drievoudige, meertalige zegenbede die gezien mag worden als concretisering dat de 
zegen voor álle mensen wereldwijd bestemd is.  
 
 
Collecte deze week: Huis van Verhalen 
We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe verschrikkelijk het leven op dit moment moet zijn in de 
oorlogsgebieden in Oekraïne. Maar nu dat geweld zo dichtbij komt, en we er dagelijks beelden van 
zien, roept dat voor veel mensen van hier ook weer de angst en pijn en herinnering op over wat ze  
zelf ooit eerder hebben meegemaakt.  Zo herdenken we deze week dat het gewone leven hier 22 jaar 
geleden met een paar enorme klappen plotseling even tot stilstand kwam, en hoe ingrijpend dat was in 
de levens van de getroffenen. Naar aanleiding van die Vuurwerkramp, want daarover hebben we het, 
is toen door de Enschedese kerken het Huis van Verhalen opgericht, als ontmoetingscentrum waar 
slachtoffers hun ervaringen kwijt konden. En het is  ook nu nog een plek van presentie, ontmoeting, 
herinnering en herdenking. Het is een ‘Huiskamer van de buurt’ waarin vrijwilligers een luisterend oor 
bieden aan bezoekers, en het staat open voor het bezoeken van de Stilteruimte. 
 Iedereen kan hier met zijn/haar verhalen, verdriet en zorgen terecht. De collecte van vandaag is 
bestemd voor het Huis van Verhalen. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 
t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. “collecte 15 mei Huis van Verhalen”. 
 
De kaart gaat met onze hartelijke gelukwensen naar  Mark en Annemieke en Ruben Schreiber, dit 
i.v.m. de geboorte van hun dochter en zusje Benthe Eymeke Jolein op 10 april. Heel fijn dat 
Annemieke afgelopen week ontslagen is uit het ziekenhuis. 
Wij wensen hen Gods zegen toe. 
 
Donderdag 19 mei: Voorjaarsmiddag senioren 
Donderdag a.s. is er in de Ontmoetingskerk een gezellige middag waarbij we een High Tea serveren. 
Aanvang: 14.30 - 17.00 uur. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij  
Adri Ekker tel. 053-4782996  
of bij Diny Wargerink tel.053- 4766378 
U dient wel zelf voor vervoer te zorgen. We hebben plaats voor ongeveer 50 personen. 
 
Vrijdag 20 mei: Netwerkcafé voor 21- tot 40-jarigen 
Volgende week vrijdag 20 mei is het weer de derde vrijdag van de maand en dus vindt dan vanaf 
17.30 uur de maandelijkse ontmoeting voor 21- tot 40-jarigen plaats in de Ontmoetingsruimte van de 
Ontmoetingskerk. Om een uur of zes zetten we een eenvoudige doch voedzame maaltijd op tafel en 
met het oog daarop is het wel erg fijn om even te laten weten dat je komt.  
Dat kan via de app, of door een mailtje te sturen aan Ineke van der Meulen 
(inekevandermeulendejong@hotmail.com) of Jan Schaake (schaakejan@gmail.com). 
 
Spaardoosjes 
Gedurende de 40 dagentijd zijn er spaardoosjes uitgezet in de gemeente. Deze doosjes zijn geteld en 
brachten 320 euro op. Dat geld gaat naar Beiroet, voor het jeugdwerk daar. 
Dank voor de gaven en het meedoen. Namens de diaconie,  Arend Arensman 
 
Bedankt  
Hartelijk bedankt voor de kaart die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 35 jarig huwelijk. 
Hannie en Hennie Nijmeijer 
 
Dienst volgende week: Voorganger: ds. E. Sonneveld 
 
 
 
 
Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl  
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