
 

 

Zondagsbrief 28 februari 2021 

Protestantse Gemeente Enschede 

Kyrie 300c 
Psalm 42 (150 psalmen vrij) 
psalm 42, 1, 7 
Marcus 9, 2-10 
acclamatie 536,, 4 
lied 1009 

Tweede zondag van de Veertigdagen  

 

Voorganger: ds. A. Reitsma 

Organist: Sander Venema 

Ouderling: Tjarda Menger 

Diaken: Arend Arensman 

Koster: Gerry Ophuis 

Bediening beamer: Peter Veneman 

Studio: Frits Hardiek, Fadi Khalaf 

  

Bloemen 

In de afgelopen week zijn er bloemen gegaan naar Mevr.Trix Mannak - van ’t Spijker, naar het echtpaar 

J.Hazelhoff en naar ds.Jaco Zuurmond. Wij wensen hen allen het allerbeste toe. 

Kaart 

De kaart gaat met een hartelijke en tevens bemoedigingsgroet naar Mevr G.J. Meulenkamp – Beunk.  Wij 

wensen haar alle goeds toe. 

  

 Collecte : 40dagentijd Missionair werk - Voor iedereen een kerk 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan 

zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe 

christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere 

manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. 

Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel 

mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, 

zondags en doordeweek, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in 

Rotterdam. 

Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn U 

kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. 

“Collecte 28 februari Missionair”. 

  

Schikking 40-dagentijd en Pasen 2021 

Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. 

We zien een glas en een kan water. Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van het ‘levende water’. De 

verbinding tussen hemel en aarde wordt gesymboliseerd door de blauwe bloemen. 

Blauw is de kleur van het spirituele, van de goddelijkheid. 

  

De werken van barmhartigheid. 40-dagentijd 

28 februari- 7 maart: "Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken: (Mat 25: 35) 

In de 40-dagentijd staan de werken van Barmhartigheid centraal.  

We vieren op zondag en vasten door de week. We onthouden ons van dingen. Dat kan voedsel zijn maar ook 

nemen we vastgeroeste gewoontes onder de loep. Willen we er nog mee door gaan? 



 

  

Protestantse Gemeente Enschede 

Voor elke week van de 40-dagentijd doet de diaconie u daarbij wat suggesties om juist wel te doen. U kunt 

daarmee thuis aan de slag. De suggesties zijn allen niet hoog gegrepen maar goed uitvoerbaar. Er worden 

onder andere gespreksonderwerpen aangedragen.  

Zo laten we ons op zondag inspireren door het Woord en werken wij dagelijks doordeweeks aan een wereld 

waar het goed is voor iedereen. Zo groeien wij in '40 dagen' toe naar Pasen. 

  

Deze week gaat het over dorst. Daarom willen we gaan letten op wat we drinken.  

-Waar komt de appelsap of de cola, de koffie of de thee, die u of jij zo graag drinkt, vandaan? 

Hoeveel brandstof heeft dat gekost aan vervoer? Wordt er een eerlijke prijs betaald aan mensen die hard voor 

uw/jouw drinken hebben moeten werken?  

-Probeer eens een andere keuze te maken, bv voor fair trade koffie of biologische thee.  

-Ook water uit de kraan is heerlijk om te drinken. Probeer het eens, deze week. 

Op veel plekken op de wereld is water schaars. Daarom is water kostbaar en is het goed om het niet te 

verspillen.   

-Kun jij op internet opzoeken hoeveel water het kost om een spijkerbroek te maken? 

Doe jij mee? 

  

Zoom gespreksavonden 

Beste gemeenteleden, 

We verwachten nog een tijdje weinig fysieke activiteiten te kunnen organiseren. Dat betekent bijvoorbeeld dat er 

dit jaar geen sobere maaltijden in de 40-dagentijd zullen zijn. Toch willen we graag met elkaar stil staan bij deze 

40-dagentijd en dat doen we met een aantal online Zoom-gespreksavonden over de lezingen van de 40-

dagentijd: de zeven werken van barmhartigheid. Aan de hand van zes schilderijen van Frans Franciscus  gaan 

we, onder leiding van een van de predikanten, het gesprek aan over een van deze zeven werken van 

barmhartigheid. De opzet van de avonden is als volgt: 

19.30-19.40 uur inloggen en informeel ontmoeten (zie link onderaan dit bericht) 

19.40-19.50 uur korte inleiding door een van de pastores 

19.50.00-20.30 uur met elkaar in gesprek over het schilderij en de zeven werken van barmhartigheid 

20.30-20.40 uur afsluiting 

 

We snappen dat het niet voor iedereen mogelijk is om mee te doen met een online Zoom-gespreksavond. Toch 

hebben we besloten dit zo te organiseren, omdat er op dit moment geen alternatief is.  

Je hoeft je niet vooraf aan te melden voor deze avonden. Je kunt gewoon tussen 19.30 en 19.40 uur inloggen 

via de Zoom-link onderaan dit bericht. 

Afhankelijk van het aantal mensen dat inlogt, maken we meerdere groepjes van 5-6 personen om met elkaar in 

gesprek te gaan. Dit wijst zich voor de deelnemers vanzelf. 

 

De online gespreksavonden vinden plaats op de volgende data: 

dinsdag 23 februari: thema: zieken bezoeken 

dinsdag 2 maart: thema: dorstigen laven 

dinsdag 9 maart: thema: vreemdelingen huisvesten 

dinsdag 16 maart: thema: hongerigen voeden 

dinsdag 23 maart: thema: naakten kleden 

dinsdag 30 maart: thema: doden begraven 

Je kunt zelf bepalen of je aan één, aan meerdere of aan alle gespreksavonden deel wilt nemen. 



 

  

Protestantse Gemeente Enschede 

Zoom-link: 

https://us02web.zoom.us/j/83953152216?pwd=RnhkSkJXQXBpUUxncWsrSDYra2FuQT09 

Meeting ID: 839 5315 2216 

Passcode: 0000 

Met vriendelijke groet, 

Ellen Sonneveld, Hanneke Siebert, Bernardien Kromhof, 

Jacqueline Beimers en Marjolein Dohmen-Janssen 

Veranderdagen  

Samen met Stichting Present zetten wij ons in de 40-dagentijd, net als ieder jaar, in voor de kwetsbaren en 

eenzamen in de samenleving. Door de coronamaatregelen zijn groepsactiviteiten en projecten binnenshuis 

helaas niet mogelijk. In groepen van 3/4 personen hebben we een aantal tuinprojecten. Indien de 

lockdownmaatregelen eindigen kan voor de zaterdagen 13, 20 en 27 maart ingetekend worden. Alle drie dagen 

wordt er van 9:00 tot 14:00 uur ontmoet, gewerkt, gepraat etc. Voor meer details en opgave contacteer Karin 

Rop: ksnijder85@gmail.com. 

VeranderWandelen  

Op individuele basis kunt u zich inschrijven voor VeranderWandelen. Vanuit de hulpverlening is veel vraag naar 

personen die met hun cliënt een wandeling willen maken. Hulpverleners merken dat mensen het extra lastig 

hebben deze tijd en niet vaak uit zichzelf naar buiten gaan. Terwijl het zeer ontspannend is. Present speelt daar 

graag op in door een afspraak te maken voor drie wandelingen met iemand. De 1e wandelafspraak maakt 

Present. Het vervolg kan dan onderling geregeld worden. Aanmelden rechtstreek bij Klaas Boersma van 

Stichting Present. E-mail: k.boersma@presentenschede.nl , Telefoon 06-81617745. Bij aanmelding graag de 

gewenste startdatum en tijd doorgeven. 

  

  
Dienst volgende week 7 maart: Voorganger: ds. E. Sonneveld 

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