
 

 

Zondagsbrief 16 januari 2022 

Protestantse Gemeente Enschede 

 
 
 
 
Derde zondag van epifanie 
 
Maaltijd van de Heer 
Voorganger:   ds. E. Sonneveld 
Organist:   Ymte Westra 
Lector:   Liesbeth Groenink 
Ouderling:   Tjarda Menger 
Diaken:   Petra ten Brug 
Diaconale   Mdw: Anja Bunk 
Koster:   Etty en Hans Hettinga 
Hulpkoster:   Corry van der Sijs 
Bediening beamer:  Henk Janssen 
Studio:   Daniël Vegter, Wim Vos 
Zanggroep:   Harry Vergunst, Anneke de Vries, 
   Liesbeth Groenink 
 
 
Lied 90A 
1. Hier proefden wij wat ooit zal zijn: 
eens alles nieuw gemaakt! 
Al even is de dag van nu 
door morgen aangeraakt. 
2. Als alle leed geleden is, 
geen mens meer hongerlijdt 
geen tranen meer, niets dan de zee 
van uw gerechtigheid. 
3. Dat uur, dat Gij uw hemel zelf 
aan onze aarde huwt:                                                                              
dan woont Gij midden onder ons,                                                          
dan maakt Gij alles nieuw! 
4. Reisvaardig voor dat nieuw begin, 
reikhalzend naar het uur 
dat liefde aller harten wint, 
gaan wij op weg van hier. 
5. Geleid ons met uw Morgenster, 
genodigd zijn ook wij. 
Al is de feestzaal nog zo ver, 
muziek klinkt heel dichtbij 

 
                                                                                                 
 
Collecte 
Oecumenisch Citypastoraat 
Het Citypastoraat is in de loop van al bijna 30 jaar uitgegroeid van aandachts- en informatiecentrum tot 
“huiskamer van de buurt", een plek in de binnenstad van Enschede voor iedereen die wil praten over 
zijn leven, zorgen, plezier, of wat haar/hem maar bezighoudt. Je kunt er normaal gesproken altijd 
binnenlopen voor een kopje koffie of thee, een praatje of een goed gesprek. Iedereen is welkom.  
Er zijn altijd 2 vrijwilligers aanwezig om je te woord te staan. Er is momenteel één dominee parttime in 
dienst, onze eigen ds. Ellen Sonneveld. Dat er veel behoefte bestaat aan deze contactmogelijkheid 
blijkt wel uit het aantal bezoekers, waaronder een grote vaste kern. Zoals een van de vaste bezoekers 
het formuleert: “een dag zonder Citypastoraat is een dag zonder lach”.  

 
Lied 528 
Lied 304) 
Lezing: Exodus 33: 12-18  
Lied: (ZZZ 166)  
Lezing: Exodus 33: 18-23 
Lezing: Johannes 2:1-12 
Lied 284  

Lied 525 

Lied 985: 1 

Lied: 'Hier proefden wij wat ooit zal zijn' 

(melodie lied 90a) 

 

https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=257&groep_naam=Voorgangers
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=253&groep_naam=Organisten
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=262&groep_naam=Lectoren
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=255&groep_naam=Ouderlingen
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=256&groep_naam=Diaconie
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=514&groep_naam=Diaconale%20Mdw
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=263&groep_naam=Kosters
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=439&groep_naam=Hulpkoster
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=401&groep_naam=Beamer%20en%20video
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=435&groep_naam=Studio
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=556&groep_naam=Zanggroep


 

  

Protestantse Gemeente Enschede 

De collecte van vandaag is bestemd voor het Citypastoraat.  
U kunt uw bijdrage overmaken op:   
NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse Gemeente Enschede 
o.v.v. “Collecte 16 januari Citypastoraat”. 
 
 
 
De kaart gaat vandaag met onze hartelijke groeten naar: 
Mevr. R. Hendriks – Nijhuis. 
Wij wensen haar alle goeds toe. 
 
 
 
                                                                                                                                                                
Gevraagd: Bezorger Kerk & Stad   
We zijn op zoek naar een bezorger Kerk & Stad in de omgeving Boddenkampsingel, Kottendijk, Dr. 
Benthemstraat. Aantal adressen in overleg.   
Wilt u of wil jij 1* per maand een bijdrage leveren aan de verspreiding van ons mooie kerkblad?   
Met een lekkere wandeling of fietstocht als prettige bijkomstigheid?   
Dan graag per mail een berichtje naar: Janny Sijtsma, jannysijtsma@hotmail.com 
 
 
 
 
Bedankt  
We zijn blij verrast met een bezoek door Wil van de Molen. Ze kwam ons een boeket bloemen 
brengen voor ons 55 jarig huwelijk. We hebben gezellig met elkaar zitten babbelen en oude 
geschiedenis opgehaald. Het was reuze gezellig en we hebben een fijne middag gehad. 
Bedankt voor de bloemen en de fijne middag.  
Met vriendelijke groet Henk en Ria Smit. 
 
 
 
 
Dienst volgende week 23 januari: Voorganger mw ds. H.J. Siebert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl  
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