
 

 

Zondagsbrief 25 september 2022 

Protestantse Gemeente Enschede 

 
Tweede zondag van de herfst 
 
Voorganger:   ds. A. Reitsma 
Organist:   Sander Venema 
Lector:   Han Oosterveld 
Ouderling:   Harry Vergunst 
Diaken:   Petra ten Brug 
Diaconale mdw:  Petra Lagewaard 
Oppas:   Eva Vegter, Klaske Droogendijk 
Kinderdienst:   Annemiek Vervoorn 
Koster:   Gerry Ophuis 
Hulpkoster:   Corry van der Sijs 
Bediening beamer:  Stefan Klootwijk 
Studio:   Daniël Vegter, Frits Hardiek 
Koffieschenkers:  Bernardien Kromhof, Christel Steggink, Ria Vergunst 
Deurdienst:   Geke Jansen, Marthie Vos 
 
 
Kaart en bloemen 
Vandaag 2 kaarten. Er gaat een kaart met onze hartelijke groeten naar dhr. B. van Erven, meneer heeft een 
korte ziekenhuisopname gehad. En er gaat een kaart met onze hartelijke groeten naar mevr. F. Gort - Boeijenga  
mevrouw is thuis gevallen en wordt momenteel verpleegd in het ziekenhuis (of verpleeghuis). Wij wensen hen 
beiden een goed herstel toe. 
 
In de afgelopen week zijn er bloemen gegaan naar Harm en Elly Lieverdink.  Wij wensen hen in deze moeilijke 
tijd Gods nabijheid toe. 
 
 
Collecte: Zending Colombia 
Een enkeling van ons heeft de oorlog nog meegemaakt. De meesten van ons kennen hem alleen uit verhalen. 
We weten dat een oorlog nog lang zijn sporen nalaat in de harten van mensen. Dat het niet meevalt om dat te 
veranderen. Hoe lang hadden wij het niet over “de moffen”? De Tweede Wereldoorlog duurde in Nederland vijf 
jaar. De burgeroorlog in Colombia duurde 50 jaar! Generaties lang. Dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen. 
Sinds 2016 zijn er vredesakkoorden, maar er is nog een lange weg te gaan voor echte vrede. Vrouwen en 
kinderen hebben bovendien nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Colombiaanse vrouwen uit verschillende 
kerken hebben nu hun krachten gebundeld om zich in te zetten voor vrede in hun land én hun huis. Dat begint 
door de harten van mensen te raken. Samen lezen deze vrouwen aangrijpende bijbelverhalen over vrede en 
verzoening. Inmiddels zijn honderd vrouwen daardoor geïnspireerd om de situatie in hun eigen omgeving te 
verbeteren. Deze vrouwen dragen roze sjaals als ze samen bij de Colombiaanse overheid aandacht vragen voor 
vrede in hun land en huis. Kerk in Actie steunt deze vrouwen. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 
0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. “collecte 25 september – Zending Colombia”. 
 
Dank 
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de mooie bloemen uit de kerk en de vele andere warme blijken 
van belangstelling na mijn operatie. Het gaat weer de goede kant op! 
Jan Schaart 

LB 712 
LLO2: lied 23 
Amos 6, 1-10 
LB 2, vers 1 en 4 
Lucas 16, 19-31 
LB 798 
LB 991 (wisselzang) 
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Kerk in Actie zoekt collectanten 
Van 21 tot 26 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken, zoeken we collectanten. 
Doe je mee? 
Kerk in Actie organiseert de collecte in 2022 voor de derde keer. De afgelopen jaren was de landelijke 
collecteweek een groot succes. Het collectedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. 
“Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden gevers. 
Het doel van de collecte is, net als vorige jaren, een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Zij hebben onze hulp nog steeds heel hard 
nodig. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere 
plek te krijgen. 
Wil jij vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen? Meld je dan aan als collectant bij collectecoördinator 
Marjet Deuten, mdeuten@pm.me, 06-23972829.  
 
 
LLO 2: lied 23 (=melodie LB 1008) 
1 Hoor, als wij eendrachtig bidden  
dat de wereld wordt geheeld,  
al wat onze aarde voortbrengt  
goed en eerlijk wordt verdeeld,  
dat de daadkracht van de liefde  
onze woorden aanbeveelt.  
 
2 Voer uw wereld naar de vrijheid!  
Uit haar wanhoop opgestaan, 
zal zij, haat en nijd te boven, 
dan haar weg in vrede gaan. 
Toon hoe liefde angst doet smelten, 
hoop door goedheid kan ontstaan.  
 
3 Wat het rijke leven dood maakt, 
wijken zal het, wereldwijd:  
trots op status, ras of scholing, 
al wat met uw schepping strijdt. 
Laat ons ogenblik van leven  
vol zijn van gerechtigheid.  
 
4 Schepper God, Gij die dit leven 
met uw eigen naam bedacht, 
stel ons Christus' weg voor ogen 
die ons dichter bij U bracht;  
dat de aarde door ons toedoen 
haar bestemming vinden mag. 
 
Dienst volgende week: ds. I. Epema 
 
Kopij: zondagsbrief@pgenschede.nl 


