
 

 

Zondagsbrief 25 juli 

Protestantse Gemeente Enschede 

 

Voorganger:   ds. A. Reitsma 

Organist:   Jan Willen Fikse 

Trombone:  Ruud Schimmel 

Lector:   Han Oosterveld 

Ouderling:   Wytze Ekker 

Diaken:   Guus Luchtenberg 

Koster:   Gerry Ophuis 

Beamer:   Stefan Klootwijk 

Studio:   Jan Brouwer, Karst Hendriks 

 

 

Bloemen en Kaart 

De kaart gaat met onze hartelijke groeten naar het echtpaar O. Staats. Wij wensen hen alle goeds toe. 
 
Collecte: Vakantiebureau Nieuw Hydepark/Roosevelthuis 
Al zo’n 60 jaar organiseert het Vakantiebureau  seniorenvakanties en zorgvakanties. Dat zijn 
begeleide vakantieweken voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. 
Deze vinden voornamelijk plaats in Nieuw Hydepark (dat is de nieuwe naam van het welbekende 
Roosevelthuis). Zo'n 1.500 vrijwilligers per jaar maken dit mogelijk. De vakanties staan bekend om 
hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact 
tussen gast en vrijwilliger. Het Rooseveltpaviljoen in Nieuw Hydepark is, dankzij de steun van veel 
kerken, ingericht met hoog-laagbedden, aangepaste toiletten en douches,  en er zijn geschikte 
rolstoelen en fietsen beschikbaar. Mantelzorgers en hun partners kunnen er zo onbezorgd genieten. 
Het steunfonds van het Vakantiebureau, waarvoor we vandaag collecteren, maakt deze vakanties 
met aandacht ook mogelijk voor mensen met een kleine portemonnee. We hopen dat die vakanties 
dit jaar weer kunnen doorgaan, juist voor die mensen die het zo hard nodig hebben! U kunt uw 
bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. 
“collecte 25 juli Vakantiebureau”. 
 
Herstel ds Jaco Zuurmond 
Beste mensen, het doet mij deugd u te kunnen melden dat ik sinds vorige week dinsdag weer volledig 
aan het werk ben. Zoals jullie hopelijk hebben kunnen waarnemen tijdens mijn voorgaan in de voorbije 
weken gaat het gewoon goed met mij. De energie is terug. Maar ook concentratie en creativiteit ‘doen 
het weer’. En vooral, ik werk weer met plezier. De voorbije paar maanden werkte ik voor 75%. Die 
beperking werd gaandeweg meer en meer een formaliteit. Maar soms ook bood deze formele 
begrenzing mij toch heilzaam ruimte om even bewust wat afstand te houden en iets meer gedoseerd 
wat te oefenen in de bonte variëteit van werkzaamheden die horen bij het vak van predikant. Dat heeft 
goed gewerkt. Met als gevolg dat ik nu met goed vertrouwen de toekomst tegemoet durf te gaan. 
Naast deze formele kant van het ziekteverlof was er ook de persoonlijke kant! In de voorbije maanden 
heb ik overstelpend veel bemoediging uit de gemeente mogen ontvangen. Als heel bijzonder heb ik 
vooral het begrip ervaren dat velen toonden. Het zinnetje ‘neem de tijd’ kwam met grote regelmaat 
terug in de brieven, mailtjes en kaartjes die bleven komen. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor 
de ruimte die jullie zo voor mij geschapen hebben. Het heeft mij in veel opzichten bijzonder goed 
gedaan. 
  
Vr. gr. Jaco Zuurmond 
 

 
LB 217, 1-4 
LB 690 
Handelingen 2, 32-42 
LB 975 
Handelingen 2, 43-47 
LB 973 
LB 976 
LB 418 
 

 

http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=257&groep_naam=Voorgangers
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=253&groep_naam=Kerkmusici
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=255&groep_naam=Ouderlingen
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=256&groep_naam=Diaconie
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=263&groep_naam=Kosters
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=401&groep_naam=Beamer%20en%20video
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=435&groep_naam=Studio


 

  

Protestantse Gemeente Enschede 

Meditatief wandelen in juli 2021 

Stil wandelen, heerlijk buiten, met voldoende afstand, in alle rust.  
Vrijdag 30 juli wandelen we in het Aamsveen; startplek op de parkeerplaats aan de Aamsveenweg/ 
Roodmolenweg. Verzamelen om 14.00 uur. 
Wandelen, stil worden, eerbiedig gericht op Gods aanwezigheid in zijn schepping.              

                  

Contactpersonen: Bernardien Kromhof, Wijtze Ekker, Inge de Vries.          Tel. 053-4782996. E-

mail: lw.ekker@ziggo.nl 

 
Corona-update 
Langzaamaan worden de regels versoepeld en kunnen we nadenken over openstellen van 
kerkdiensten en het opstarten van activiteiten. 
Kerkdiensten: vanaf 27 juni 2021 (beperkte) aanwezigheid bij kerkdiensten mogelijk! 

Tot en met Pinksteren waren de diensten in de Ontmoetingskerk online. Daarna is er een aantal 

doopdiensten. Voor deze doopdiensten zullen we een aantal jonge gezinnen uitnodigen naast een 

aantal gasten van de doopouders. Samen met de medewerkers aan de dienst zullen er dan ongeveer 

30 mensen aanwezig zijn. 

Van 19 op 20 juni doen we als Ontmoetingskerk mee aan de 24-uurs wake voor vluchtelingen (o.a. in 

het kader van Wereldvluchtelingendag op 20 juni). Ook de viering op zondagochtend wordt hierbij 

betrokken. Op uitnodiging van de organisatie zullen een aantal mensen fysiek bij de 

zondagochtendviering aanwezig zijn. 

Voor de diensten vanaf 27 juni kunnen gemeenteleden zich aanmelden om fysiek aanwezig te zijn. 

Daarbij gaan we voorlopig uit van een maximum van 30 mensen in de kerk. Om verschillende mensen 

de kans te bieden aanwezig te zijn, kan iedereen zich maximaal 1 keer in de 3 weken aanmelden. 

Zolang er nog geen verdere versoepelingen zijn doorgevoerd, zullen we nog geen koffiedrinken 

organiseren na afloop van de kerkdienst. Mocht dat weer mogelijk zijn, dan kondigen we dat aan via 

de zondagsbrief. Ook zingen is – volgens de meest recente richtlijn van de landelijke kerk – nog maar 

beperkt mogelijk. Ook hier houden we de landelijke richtlijnen in de gaten en passen we de regels aan 

als dat mogelijk is. 

Vanzelfsprekend moet u zich verder nog steeds houden aan de algemene huisregels: niet komen bij 

klachten, mondkapje op (mag af zo gauw u op uw plek zit), 1.5 m afstand, geen handen geven, 

looproutes en aanwijzingen opvolgen. 

Aanmelden 

Voor de kerkdiensten vanaf 27 juni kunt u zich telefonisch of via email aanmelden bij: 

Corry van der Sijs: cmvandersijs@gmail.com, 06-13 38 56 80. 

Hierbij dient u aan te geven voor hoeveel personen u zich opgeeft. 

Uitvaarten 

Voor uitvaarten volgen we steeds de landelijke richtlijn t.a.v. maximaal aantal aanwezigen en al dan 

niet koffiedrinken na afloop (en natuurlijk afhankelijk van wat er praktisch mogelijk is in ons gebouw). 

 

Overige activiteiten 

Langzaamaan zullen ook andere activiteiten weer opgestart worden. De inloop was al enige tijd 

beperkt opgestart en binnenkort staat weer een eerste meditatieve wandeling gepland. Houd de 

berichten in de gaten voor nieuws over andere activiteiten. 

 
Dienst volgende week 10 uur:  ds. A. Reitsma 
Kopij voor zondagsbrief  ( a.s. donderdag  vóór 20.00 uur) sturen naar zondagsbrief@pgenschede.nl 

mailto:lw.ekker@ziggo.nl
mailto:cmvandersijs@gmail.com

