
 

 

Zondagsbrief 20 juni 2021 

Protestantse Gemeente Enschede 

 
 
Voorganger:   ds. J.D. Zuurmond 
Organist:   Sander Venema 
Lector:   Trix Mannak 
Ouderling:   Marjolein Dohmen 
Diaken:   Guus Luchtenberg 
Diaconale Mdw:  Anja Bunk 
Kinderdienst:  Kathleen Moore, Erwin Klaver 
Koster:   Gerry Ophuis 
Hulpkoster:   Anet Antvelink 
Bediening beamer:  Stefan Klootwijk 
Studio:   Ruben Kwast, Daniël Vegter 
 
Collecte deze week  
Wereldvluchtelingendag - Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland 
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere 
toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze 
verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. 
Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures.  Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen 
recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen 
op een betere plek te krijgen. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande 
vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 
2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. “collecte 20 juni Kerk in Actie Vluchtelingen”. 
 
Kaart 
De kaart gaat met onze hartelijke groeten en tevens ter bemoediging naar Mevr. H. Maatman.  
Wij wensen haar het allerbeste toe 
 
Liturgische schikking  
4, 27-42  Samaritaanse + gelijkenis maaier en zaaier 
De liturgische kleur van de komende zondagen is groen, de kleur van verwachting en hoop.  
Het water is verdwenen, we zien nu groene stof. Jezus, de witte roos, vertelt aan de Samaritaanse vrouw, 
gesymboliseerd door de gele bloem, de gelijkenis van de maaier en de zaaier. Op de achtergrond zien we de 
korenaren, levend voedsel. 
 
 
Herinnering: zaterdagavond 19 juni - Verhalen van Vluchtelingen 
Zoals u in het juni-nummer van Kerk&Stad en in de vorige Zondagsbrief heeft kunnen lezen vindt op 
zaterdagavond 19 juni vanaf 20.00 uur een meer "open" bijeenkomst plaats met vluchtelingen die hun verhaal 
over (de redenen van) hun vertrek, (de moeilijkheden rond) hun reis en/of hun aankomst hier in Nederland 
willen vertellen en we denken dat er vast gemeenteleden of andere betrokkenen zijn die wel in die verhalen zijn 
geïnteresseerd of die mensen in ieder geval een luisterend oor willen bieden. Het helpt mensen die veel hebben 
meegemaakt vaak om hun verhaal gewoon een keer kwijt te kunnen. Ook om daarna een nieuwe start te 
kunnen maken. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Meldt u aan via kracht@pgenschede.nl. U krijgt dan 
een bevestiging van uw aanmelding. 
 
 
Corona-update 
Langzaamaan worden de regels versoepeld en kunnen we nadenken over openstellen van kerkdiensten en het 
opstarten van activiteiten. 
 
 
Kerkdiensten: vanaf 27 juni 2021 (beperkte) aanwezigheid bij kerkdiensten mogelijk! 

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=396&groep_naam=Kinderdienst%20-%20leiding%20middelsten%20(
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
mailto:kracht@pgenschede.nl


 

  

Protestantse Gemeente Enschede 

Tot en met Pinksteren waren de diensten in de Ontmoetingskerk online. Daarna is er een aantal doopdiensten. 
Voor deze doopdiensten zullen we een aantal jonge gezinnen uitnodigen naast een aantal gasten van de 
doopouders. Samen met de medewerkers aan de dienst zullen er dan ongeveer 30 mensen aanwezig zijn. 
Van 19 op 20 juni doen we als Ontmoetingskerk mee aan de 24-uurs wake voor vluchtelingen (o.a. in het kader 
van Wereldvluchtelingendag op 20 juni). Ook de viering op zondagochtend wordt hierbij betrokken. Op 
uitnodiging van de organisatie zullen een aantal mensen fysiek bij de zondagochtendviering aanwezig zijn. 
 

Voor de diensten vanaf 27 juni kunnen gemeenteleden zich aanmelden om fysiek aanwezig te zijn. Daarbij 

gaan we voorlopig uit van een maximum van 30 mensen in de kerk. Om verschillende mensen de kans te 
bieden aanwezig te zijn, kan iedereen zich maximaal 1 keer in de 3 weken aanmelden. 
Zolang er nog geen verdere versoepelingen zijn doorgevoerd, zullen we nog geen koffiedrinken organiseren na 
afloop van de kerkdienst. Mocht dat weer mogelijk zijn, dan kondigen we dat aan via de zondagsbrief. Ook 
zingen is – volgens de meest recente richtlijn van de landelijke kerk – nog maar beperkt mogelijk. Ook hier 
houden we de landelijke richtlijnen in de gaten en passen we de regels aan als dat mogelijk is. 
Vanzelfsprekend moet u zich verder nog steeds houden aan de algemene huisregels: niet komen bij klachten, 
mondkapje op (mag af zo gauw u op uw plek zit), 1.5 m afstand, geen handen geven, looproutes en 
aanwijzingen opvolgen. 
Aanmelden 
Voor de kerkdiensten vanaf 27 juni kunt u zich telefonisch of via email aanmelden bij: 
Corry van der Sijs: cmvandersijs@gmail.com, 06-13 38 56 80. 
Hierbij dient u aan te geven voor hoeveel personen u zich opgeeft. 
Uitvaarten 
Voor uitvaarten volgen we steeds de landelijke richtlijn t.a.v. maximaal aantal aanwezigen en al dan niet 
koffiedrinken na afloop (en natuurlijk afhankelijk van wat er praktisch mogelijk is in ons gebouw) 
Overige activiteiten 
Langzaamaan zullen ook andere activiteiten weer opgestart worden. De inloop was al enige tijd beperkt 
opgestart en binnenkort staat weer een eerste meditatieve wandeling gepland. Houd de berichten in de gaten 
voor nieuws over andere activiteiten. 
 
Vakantietassen 2021 
Een druppel op een gloeiende plaat, zou je kunnen zeggen, als je bedenkt dat zóveel kinderen, ook in 
Enschede, opgroeien in armoede. De Enschedese kledingbank telt ongeveer 1000 kinderen die daar gebruik 
van maken. Dat is nog maar een topje van de ijsberg. We kunnen niet álle kinderen blij maken met een 
vakantietas, maar wel zo’n 50. En die druppel zou maar op je hoofd vallen, als je in zo’n situatie zit… 
Graag willen we daarom ook dit jaar rugtassen vullen met vakantieverrassingen voor deze kinderen. We werken 
samen met de kledingbank zodat de tasjes op de juiste plek komen.  
Wel hebben we uw hulp daarbij nodig. Zou u weer mee zou willen doen door spullen te brengen om deze tasjes 
te vullen?  
Een geldelijke bijdrage is natuurlijk welkom, (NL66 ABNA 0554 476592 o.v.v. “Vakantietasjes”) zodat we de 
tasjes kunnen aanvullen. Als u nog inspiratie wilt voor wat er in de tasjes kan, kijk op de website 
https://www.pgenschede.nl/, daar staat onder een link een lijst met suggesties. U kunt daaruit een selectie 
maken, alles is welkom! 
 
Gekochte spullen kunnen gebracht worden naar of opgehaald door:  
Petra ten Brug ( 06 45759247) 
Anja Bunk  ( 053 4772684) 
Anja Samson (06 39418966) 
Of tijdens de open ochtenden (woensdag of vrijdag, van 10.00 -12.00 uur) in de kerk.   
 
 
 
Dienst volgende week 27 juni 10u: Voorganger: ds. H.J. Siebert 
 
 
Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl  
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