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Protestantse Gemeente Enschede 

Dertiende zondag van de zomer 

Voorganger :   Ds. A. Reitsma 
Organist:    Dick van der Meulen 
Lector:    Lizette van Dijk 
Ouderling:   Tjarda Menger 
Diaken:   Ineke van der Meulen 
Oppas:    Arenda Koelewijn, Klaske Droogendijk 
Jeugdkerk:    Hanneke Siebert, Harmen Droogendijk 
Koster:    Gerry Ophuis 
Hulpkoster:    Marthie Vos 
Bediening Beamer:  Marjolein Dohmen 
Studio:    Wim Vos, Frits Hardiek 
Koffieschenkers:   Anneke Schimmel, Josefa ter Horst 
Deurdienst:    Janny Sijtsma, Derk van Halen 
Coördinatoren. kerkzaal:  Corry van der Sijs 
 
 
Bloemen en Kaart 
Vandaag gaan er 2 kaarten weg met onze hartelijke groeten, naar Dhr. Herman Dam die momenteel 
voor reactivering verpleegd. Wij wensen hem een voorspoedig herstel toe. 
De andere kaart gaat met een bemoedigingsgroet naar Mevr. W. Vijn  Wij wensen haar veel sterkte 

toe. 

Collecte: Kledingbank 

Er is altijd een groep mensen die  door welke oorzaak dan ook in relatief grote armoede leeft. 

Stichting Kledingbank Enschede richt zich op de die doelgroep in de gemeente Enschede. Zij 

voorziet hen van kwalitatief goede, herbruikbare en nog modieuze kleding. Inwoners van Enschede 

doneren deze kleding aan de Kledingbank om gratis onder mensen van de doelgroep te 

verstrekken. Het vrijwilligersteam is de menselijke basis van de Kledingbank; financieel en 

materieel wordt De Kledingbank gesteund door de gemeente Enschede, ondernemers en donaties 

van derden. De Diaconie is Bondgenoot van De Kledingbank. Vandaag collecteren we daarom voor 

dat doel. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL 06 ABNA 

0445 2531 50   t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Enschede o.v.v. KLedingbank. 

 

Coventry-gebed van 11 en 18 september 
Met ingang van 21 augustus is het Coventry-gebed hervat in de kring. Natuurlijk wel op anderhalve 
meter afstand tot elkaar en omdat dat voorlopig nog niet in de Wonne kan, doen we dat in de 
kerkzaal van de Ontmoetingskerk. Deelnemers zijn daarbij hartelijk welkom. Graag tussen 13.00 en 
13.10 uur binnenkomen en aan de gebruikelijke procedures onderwerpen. Het Coventrygebed 
houden we vervolgens tussen 13.15 en 13.30 uur. 
Let op: vanwege een trouwerij zal het Coventrygebed op vrijdag 18 september niet in de kerkzaal 
maar in de stilteruimte onder de kerktoren plaatsvinden.  
Deelnemers wordt verzocht via de "hoofdingang" onder de kerktoren binnen te komen en niet via de 
rest van het kerkgebouw. 
Met vriendelijke groet, 
Jan Schaake 
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Protestantse Gemeente Enschede 

Openstelling kerk 
Onze kerk is beperkt opengesteld voor het bijwonen van de vieringen. 
U dient zich voor de kerkdienst aan te melden middels het formulier dat staat op de 
website  (www.pgenschede.nl). Het invullen van het formulier geniet absoluut de voorkeur zodat het 
voor de kosters makkelijker wordt de opgaves bij te houden. 
Natuurlijk hebt u ook nog steeds de mogelijkheid uw opgave te doen via 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 
 
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 binnenkomen 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 
  
Dank 
Graag wil ik iedereen heel hartelijke bedanken voor de kaarten en blijken van medeleven na het 
overlijden van mijn zoon in augustus. Dat heeft me heel goed gedaan en heb ik als troostrijk ervaren. 
Aria Kastelein-van Pelt, De Kiepe 140 
 
Avondmaal op 27/9 gaat niet door! 
In tegenstelling tot het bericht in Kerk & Stad, kan het geplande avondmaal op 27 september helaas 
niet doorgaan. We stellen het avondmaal nu uit naar een later moment. Houd hiervoor de berichten 
in de zondagsbrief en Kerk & Stad in de gaten. 
 

Huwelijk Tom Smit en Rianne Bouman; doop Matthijs Smit op 26 september 2020 

Op zaterdag 26 september 2020 trouwen Tom Smit en Rianne Bouman. Deze dienst vindt plaats in 
de Stiftskerk in Weerselo, en wordt geleid door ds. Andrea Führmann. 
Ook zal hun zoon Matthijs Smit in deze dienst gedoopt worden. 
We wensen Rianne en Tom een feestelijke en stralende dag toe, en veel geluk en zegen op hun 
verdere levensweg. 

 
 
 

 

Dienst volgende week 10 uur:  ds. H.J. Siebert en ds. A. Reitsma 

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


