
 

 

Zondagsbrief 16 mei 2021 

Protestantse Gemeente Enschede 

LB 637 
LB 661 
LB 652 
Johannes 17, 14-26 
Surrexit Christus (Taizé) 
LB 667 
LB 663 

 

Voorganger: Ds. A. Reitsma 

Organist: Ymte Westra 

Ouderling: Jan Keizer 

Lector:  Jacqueline Beimers 

Diaken: Paulien Kloek 

Koster:  Gerry Ophuis 

Beamer: Henk Janssen 

Studio:  Frits Hardiek, Ruben Kwast   

 

Kaart 

Vandaag gaat de kaart met onze hartelijke en tevens bemoedigingsgroeten, naar mevr. G. van Hummel - 

Nijhuis die na een ziekenhuisopname  afgelopen vrijdag naar het verzorgingshuis Liberein is gegaan. Wij 

wensen haar het allerbeste toe. 

En er gaat een kaart eveneens ter bemoediging  naar de dames J. van der Stelt en M. Dekker – Riechers, wij 

wensen hen veel sterkte voor de komende tijd. 

  

Collecte 

Huis van Verhalen 

Terwijl in de wereld en ook in deze stad een langzame ramp bezig is zich te voltrekken -want zo mogen we het 

toch wel noemen- herdenken we deze week bovendien dat het gewone leven in Enschede 21 jaar geleden met 

een paar enorme klappen juist heel plotseling tot stilstand kwam. Naar aanleiding van de Vuurwerkramp van 

toen is door de Enschedese kerken het Huis van Verhalen opgericht, als ontmoetingscentrum waar slachtoffers 

hun ervaringen kwijt konden. En het is nog steeds een plek van presentie, ontmoeting, herinnering en 

herdenking. Het is een ‘Huiskamer van de buurt’ waarin vrijwilligers een luisterend oor bieden aan bezoekers, 

en het staat open voor het bezoeken van de Stilteruimte. Ook als deze nieuwe ramp straks weer tot het 

verleden zal behoren kan iedereen hier met zijn/haar verhalen, verdriet en zorgen terecht. Laten we hoop en 

moed putten uit de veerkracht, die de wijk Roombeek heeft getoond bij de wederopbouw van toen!  

 

De collecte van vandaag is bestemd voor het Huis van Verhalen. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 

0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. “collecte 16 mei Huis van Verhalen”. 

 

Verbouw “oude keuken”. 

Er heeft zich iemand aangemeld om de tegels te komen plakken, maar hij heeft daar wel wat hulp bij nodig. 

Als u het leuk vindt om een (paar) keer een aantal uren te komen helpen, dan zal dat fijn zijn. U kunt zich bij mij 

opgeven. 

Met een vriendelijke groet, 

Karst Hendriks          Tel.: 06-50845161      E-mail: karst.hendriks@ziggo.nl 

  

   

  

Dienst volgende week: 23 mei  Voorganger :  Ds. A. Reitsma 

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