
 

 

Zondagsbrief 17-10-2021 

Protestantse Gemeente Enschede 

 
 

 
Voorganger:  ds. P. Hendriks 
Ouderling:   Jan Keizer 
Diaken:   Petra ten Brug 
Lector:   Henk Heijdeman 
Organist:   Dick van der Meulen 
Zanggroep:   Edwin de Vries, Gesiene Vos,  

Hilde Feil, Marjet Deuten 
Kinderdienst:  Quirine van Dijk, Marieke Lieverdink 
Koster:   Etty en Hans Hettinga 
Hulpkoster:   Anet Antvelink 
Bediening beamer:  Marjolein Dohmen 
Studio:   Henk Kwast, Ruben Kwast 
Oppas:   Max Klaver, Mouddy v.d. Heijden 
Koffieschenkers:  Bernardien Kromhof, Ernie Kromhof,  

Marry Bijvank, Dinie Wargerink 
 
 
 
 
 
 

Collecte deze week:  
Kerkdienstgemist.nl  
Dit wordt onderhand een bekend collectedoel. Helaas kunnen we het voorlopig nog niet van onze lijst 
schrappen. Toen dit stukje werd geschreven was namelijk net de ministeriële persconferentie over de 
coronapas geweest.  
Omdat de kerk open wil zijn voor iedereen, wil de PKN -en willen wij- mensen niet vragen om een 
bewijs. Daarom zijn we waarschijnlijk voorlopig genoodzaakt om nog steeds afstand te bewaren en 
kunnen we dus nog steeds niet zoals vanouds met z’n allen tegelijk weer samenkomen in onze kerk.  
Via Kerkdienstgemist.nl kunnen we de samenkomsten gelukkig eenvoudig overal en altijd volgen.  
De toegang tot “kerkdienstgemist.nl” is in deze bijzondere periode open voor iedereen, dus zonder 
code, wat de nodige extra kosten met zich meebrengt.  
Wilt u wederom bijdragen aan de bestrijding van deze kosten? Hartelijk dank.  
U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede 
o.v.v. “Collecte 17 oktober Kerkdienstgemist.nl”. 
 
 
 
 
De kaart  
Deze gaat vandaag met onze hartelijke groeten naar Mevr. P. van der Ploeg. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Openingslied 287 vers 1 en 5 
Kyrie en Gloria Gezongen (LB 301j  
                                                 & LB 304) 
1e Lezing Lev 19: 1-2 en 9-18 
Schriftlied 320 vers  1,2 en 3 
2e Lezing Marcus 12: 28-34 
Lofprijzing Woord dat ruimte schept 
                                                    (LB 330) 
Lied 316 vers 1 en 4 
Lied 838 vers 1 en 3 

  
 

https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=257&groep_naam=Voorgangers
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=262&groep_naam=Lectoren
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=253&groep_naam=Organisten
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=556&groep_naam=Zanggroep
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=259&groep_naam=Kinderdienst%20-%20leiding%20jongsten%20(4-
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=254&groep_naam=Kinderoppas
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=407&groep_naam=Koffieschenkers


 

  

Protestantse Gemeente Enschede 

Schilderijen in de Ontmoetingsruimte 
Nu er vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen op zondag en door de week steeds 
meer mensen in de kerk komen, werd het ook weer eens tijd voor een wisseling van de expositie in de 
Ontmoetingsruimte 
Afgelopen vrijdag is de nieuwe expositie onthuld van schilderijen van Mansoor Entezary. Mansoor 
komt uit Iran en woont al dertig jaar in Nederland. Sinds een paar maanden werkt hij wekelijk als 
vrijwilliger mee met onze tuinploeg. In zijn vrije tijd maakt hij portretten en schilderijen. Een paar 
recente schilderijen van zijn hand zijn de komende maanden te zien in de Ontmoetingsruimte. 
 
 
 

Kerk in Actie collectanten gevraagd 
Ik ben benaderd door Kerk In Actie om de collecte in Twekkelerveld te organiseren voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland, maar ik zoek nog collectanten.   
Met vriendelijke groet, Rick Polman, 06-25472743 
 
 

 
Woensdag 3 november willen we weer beginnen met het samen handwerken voor een goed doel. 
U bent van harte welkom in de ontmoetingsruimte van 10.30 uur tot 12.00 uur, om onder het genot van 
een kopje koffie of thee samen gezellig bezig te zijn. 
Weet u welkom!  
 
 

 
 

 
Zaterdag 16 oktober Sam’s kledingactie  
Locatie: Ontmoetingskerk  
Tijdstip: 10:00 uur - 12:00 uur 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vrijdag 22 oktober: Coventrygebed (tijdelijk in de Ontmoetingskerk - vrij toegankelijk).  
Locatie: Ontmoetingskerk Enschede  
Tijdstip: 13:15 uur - 13:45 uur 
Gebed voor vrede en verzoening. In Nederland bestaat een netwerk van kerken en kapellen waar elke 
week, meestal op vrijdag tussen de middag, gebeden wordt voor vrede en verzoening. Ze zijn lid van 
de wereldwijde Community of the Cross of Nails.  
 
 
 
 
 
 
 
Dienst volgende week 24 oktober 10u : ds. A. Reitsma 
 
 
Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl 

http://www.coventrycathedral.org.uk/ccn2/
mailto:zondagsbrief@pgenschede.nl

