
 

 

Zondagsbrief 12 juli  2020 

Protestantse Gemeente Enschede 

 
Vierde zondag van de zomer 
Voorganger:   ds. A. Reitsma 
Organist:   Ymte Westra 
Lector:   Anja Serdijn 
Ouderling:   Trix Mannak 
Diaken:   Guus Luchtenberg 
Koster:   Wim Veldman 
Hulpkoster:   Corry van der Sijs 
Bediening beamer:  Peter Veneman 
Studio:   Fadi Khalaf, Frits Hardiek 
Deurdienst:   Janny Sijtsma, Marthie Vos 
 
 
Collecte 
St. Schip Grote Kerk 
Veel mensen gaan op hun vakantiebestemming kerken bekijken. Maar ook de Grote Kerk in het 
centrum van onze eigen stad is het bezichtigen waard.  Deze al meer dan 1000 jaar oude kerk met de 
markante toren, omgeven door grote terrassen, was tot het einde van de vorige eeuw in gebruik van 
de Nederlands Hervormde gemeente. De toren is eigendom van de (burgerlijke) gemeente Enschede, 
maar de imposante kerkzaal, het schip, is nog steeds “van ons”, dat wil zeggen: van de Protestantse 
Gemeente Enschede. Het beheer is in handen van de Stichting ‘t Schip Grote Kerk, die de exploitatie 
van het gebouw heeft uitbesteed aan het Wilmink Theater. Zo is de kerk een podium voor de schone 
kunsten geworden, maar er worden ook nog enkele kerkdiensten per jaar gehouden. Met de collecte 
vandaag helpen we de  Stichting ’t Schip Grote Kerk om de Grote Kerk voor de stad Enschede te 
behouden als kerkelijk en cultureel monument. U kunt uw bijdrage overmaken op 
NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. “Schip Grote Kerk” 
  
 
Openstelling kerk 
Vanaf zondag 5 juli gaan we de kerk beperkt openstellen voor het bijwonen van de online vieringen. 
We beginnen met ongeveer 30 personen en schalen daarna tot 2 augustus langzaam op naar 50 
personen. Ondertussen evalueren we, bekijken we of we bij moeten stellen, of dat we mogelijk verder 
uit kunnen breiden. 
U dient zich voor de kerkdienst aan te melden, bij voorkeur via dit 
emailadres: kerkdienst.ok@gmail.com, of telefonisch door op woensdag- of vrijdagochtend tussen 
10.00 en 12.00 uur te bellen naar de Ontmoetingskerk: tel. 431 15 68. Hierbij dient u aan te geven 
voor hoeveel personen u zich opgeeft. Op volgorde van binnenkomst van uw aanmelding wordt u 
uitgenodigd de kerkdienst bij te wonen. Bedenkt u wel, dat de dienst nog niet "gewoon" zal zijn. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld vooralsnog niet met zijn allen zingen. 
  
Daarnaast gaan we weer beginnen met de noabermaaltijd, het netwerkcafe en zomerzin in 
aangepaste vorm. Houdt de berichten daarover in de gaten. 
 
Het gebruiksplan voor het gebruik van ons gebouw volgens de normen in Coronatijd staat op de 
website (www.pgenschede.nl). De bijzondere regels, die we moeten hanteren in deze tijd, kunt u daar 
lezen. 
  
Namens de commissie herstart Ontmoetingskerk, 
Marjolein Dohmen-Janssen, Corry van der Sijs, Harry Vergunst en Karst Hendriks 

Lied 217 
1 koningen 18:1-19 
Lied 818 
Lied 990 
Lied 973 

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=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=406&groep_naam=Deurdienst
mailto:kerkdienst.ok@gmail.com
http://www.pgenschede.nl/


 

  

Protestantse Gemeente Enschede 

 
Algemene Huisregels Ontmoetingskerk 
·        u dient zich bij binnenkomst te (laten) registreren (deze gegevens worden 4 weken bewaard tbv 
eventueel contactonderzoek door de GGD en daarna vernietigd) 
·        bij binnenkomst en bij weggaan desinfecteert u uw handen 
·        u houdt zich aan de 1,5 m afstandsregel 
·        volg de aangewezen looproutes 
·        u geeft elkaar geen hand 
·        we vragen u zoveel mogelijk thuis naar het toilet gaan 
U mag helaas niet binnen komen als: 
·        u last heeft van luchtweginfectie (hoesten, verkoudheid, niezen, kortademigheid), koorts, 
verminderde reuk/smaak 
·        u een huisgenoot met Corona-achtige klachten heeft 
·        u recent (<2 weken) contact heeft gehad met een persoon die op dat moment besmet was met 
Covid-19 
  
Coventry-gebed ook op 10 en 17 juli online 
Parallel aan het Coventrygebed dat sinds vrijdag 22 maart 2019 elke vrijdag van 13.15 tot 13.30 uur in 
de Wonne plaatsvindt, wordt sinds vrijdag 27 maart jl. ook een online-versie gehouden in de 
Ontmoetingskerk. Ook op 10 en 17 juli. 
De online-versie is dan om 13.15 uur live te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1473-
Ontmoetingskerk-Enschede en daarna via hetzelfde kanaal ook als opname beschikbaar. De tekst van 
het Coventrygebed om vrede en verzoening dat elke vrijdag in meer dan 250 steden wereldwijd wordt 
gebeden zal in beeld verschijnen zodat het thuis meegebeden kan worden. 
 
Netwerkcafé voor 21- tot 40-jarigen op 17 juli weer van start  
Op vrijdag 17 juli mogen we als deelnemers van het Netwerkcafé voor 21- tot 40-jarigen weer bij 
elkaar komen en wel vanaf 17.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk. 
Met de deelnemers moeten we wel de algemene corona-richtlijnen in acht nemen en daartoe behoort 
ook dat je nu echt even moet laten weten dat je komt. 
Dat kan via de app, onze facebook-pagina (www.facebook.com/netwerkontmoetingskerkenschede/) of 
door een mailtje te sturen aan Ineke van der Meulen (inekevandermeulendejong@hotmail.com) of Jan 
Schaake (schaakejan@gmail.com). 
 
Dienst volgende week: 19 juli   10:00 uur          Voorganger: ds. A. Reitsma 
                                                         
Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20:00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl  
 
Gezamenlijk digitaal koffiedrinken na de dienst. Klik op 1 van de links van de koffieruimtes v.a. 
10:45 op de website van de pgenschede.nl  
Iedere Woonkamer kan 6 tot 8 deelnemers bevatten, meer deelnemers kan, maar dan wordt het 
erg onoverzichtelijk voor iedereen. 
Wanneer u verbinding hebt en uw gastheer ziet, druk dan links onderaan op "start Video" dan bent 
zichtbaar voor iedereen in de digitale woonkamer. 
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