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Protestantse Gemeente Enschede 

 
 
Kerkdienst zondag 5 februari: vijfde zondag van epifanie 

Voorganger: mw ds. H.J. Siebert 
Organist: Dick van der Meulen 
Lector: Anja Serdijn 
Ouderling: Harry Vergunst 
Diaken: Paulien Kloek 
Diaconale Mdw: Anja Bunk 
Oppas: Hilde Feil, Isabel Braun, Lieneke Droogendijk 
Kinderdienst: Arenda Koelewijn 
Jeugdkerk: Harmen Droogendijk, Lisanne Veneman-Teekens,  
Andries Bijmold 
Koster: Etty en Hans Hettinga 
Hulpkoster: Marry Bijvank 
Bediening beamer: Marjolein Dohmen 
Studio: Fadi Khalaf 
Koffieschenkers: Barend van der Meulen, Dineke Boxem,  
Wil Brouwer, Willy van der Molen 
Deurdienst: Geke Jansen, Marthie Vos 

Kaart en bloemen 
De kaart gaat met een hartelijke bemoedigingsgroet naar mevr. A. Groeneveld. Wij wensen haar het allerbeste 
toe. De bloemen zijn gegaan naar mevrouw van Zwol en haar echtgenoot. 
Wij wensen hen heel veel sterkte! 

Collecte 5 februari  Kerk in Actie Werelddiaconaat Pakistan – vaktraining voor jongeren 
Op 2 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 
wereld diaconale projecten.  U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Enschede o.v.v. o.v.v. “Collecte 5 februari Werelddiaconaat Pakistan”. 

Vooraankondiging Projecten Present 40-dagentijd 
Nog even en de 40-dagentijd begint. Graag willen we in deze periode een aantal projecten doen vanuit 
Present.  
De projecten zullen plaatsvinden op zaterdag 25 maart en zaterdag 1 april. Op beide dagen zal er een 
project zijn waarbij de handen uit de mouwen gestoken kunnen worden en een sociaal project. Voor elk wat 
Wills! Houd(t) u/je er vast rekening mee in uw agenda? 
Namens de diaconie, Paulien Klaver 
 

Liederen en lezingen 
LB 67: 1, 3: God zij ons gunstig 
en genadig 

Lezing 1 Kor 2: 1 – 5 

LB 941: 1, 2, 3 Waarom moest ik 
uw stem verstaan. 

Lezing Matteüs 5: 13 – 16 

LB 941: 4 

Na de preek: LB 838: O grote 
God die liefde zijt. 

Slotlied LB 289: Heer, het licht 
van uw Liefde schittert 
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Protestantse Gemeente Enschede 

 
Een heel bijzonder concert in de Ontmoetingskerk 
Het Ukraine Liberation Orchestra and Choir trekt vanaf eind februari 2023  door het land met de uitvoering van 
Mozart's opera Cosi van Tutte. Maar vlak voorafgaand aan deze tournee zijn zij op zondag 19 februari nog te 
zien en te horen in Enschede. Het korte middagprogramma, aanvang 16 uur, in de Ontmoetingskerk is 
een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de kwaliteit en het enthousiasme van de gevluchte 
Oekraïense musici en zangers.  Zij begeleiden het Stedelijk Koor Enschede bij de uitvoering van de Messe 
Breve van Delibes en de Spatzenmesse van Mozart. Zelf voeren zij de Kaffeekantate van Bach uit. Solisten bij 
het concert zijn Maria Knihnytska (sopraan), Yulia Postavnichaya ( alt), Anatolii Pohrebny (tenor) en Volodimir 
Efimenko (bas). 
Het Ukraine Liberation Orchestra is een initiatief van Jeroen Weijerink. De geboren Ootmarsummer heeft een 
band met het door oorlog verscheurde Oekraine. Al 12 jaren komt de musicus er . Hij leidde o.a. de Opera en 
het Ballet van Charkov. Het professionele Ukraine Liberation Orchestra opereert vanuit Deventer. Daar zijn de 
gevluchte musici bij elkaar ondergebracht en beschikken zij over repetitieruimte in een voormalig filmhuis. 
Inmiddels traden zij op uiteenlopende plaatsen  binnen en buiten Oost-Nederland op. Nu komen ze naar 
Enschede en treden op samen met het Stedelijk Koor Enschede, een gemengd koor van ca 50 leden dat zich 
toelegt op klassieke koormuziek  . 
Het geheel staat tijdens dit concert onder leiding van Armanda ten Brink, de vaste dirigent van het Stedelijk 
Koor Enschede 
  
De Noabermaaltijd zoekt hulp 
Het team dat de Noabermaaltijden in de Ontmoetingskerk mogelijk maakt is op zoek naar hulp bij deze 
activiteit.  
Gezocht wordt naar mensen die kunnen helpen bij tafeldekken, serveren, afruimen, afwassen en opruimen.  
De werktijden zijn tussen ongeveer 16.00 en 19.30 uur op de eerste en derde woensdag van de maand. 
Voor het rooster wordt rekening gehouden met jouw mogelijkheden. 
Het zou fijn zijn als u/jij wilt meedoen. Voor nadere informatie kun je terecht bij Anneke Kloek 
(anneke.kloek@ziggo.nl ) 

 
Verzoek van diaconie 
Wat fijn dat wij op zondag 15 januari de heer Tarek Najm en mevrouw Anas Zayoud in onze dienst 
mochten begroeten. Meneer en mevrouw wonen met hun 2 kinderen Tolay en Shahhoud van 12 en 
14 jaar oud in Glanerbrug, aan de Ouverturestraat nummer 115. Dit gezin komt uit Syrië en werkt 
hard om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Graag zou zij hun sociale contacten willen 
uitbreiden. Gewoon een gezellig praatje, een kopje koffie of een spelletje spelen met de kinderen. 
Lijkt u dit nu ook gezellig? Dan zou het fijn zijn als u contact opneemt met Tarek ( 06-84769902) of 
Anas (06-87140099). 
  
 
 
In de Ontmoetingskerk is op 12 februari 2023 de voorganger:  ds. J. D. Zuurmond 
 

 

Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl 
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