
 

 

Zondagsbrief 26 juni 

Protestantse Gemeente Enschede 

 
2e zondag na trinitatis 

Voorganger:    Ds. J. Bekhof 
Organist:    Jan Willem Fikse 
Lector:    Corry van der Sijs 
Ouderling:    Annemiek Vervoorn 
Diaken:    Arend Arensman 
Diaconaal mdw    Anja Buunk 
Oppas:    Paulien Kloek, Eva Klaver 
Kinderdienst middekste:  Marieke Lieverdink 
Jeugdkerk:  :    Harmen Droogendijk, Kathleen  
   Moore, Marjet Deuten, Lisanne Veneman - Teekens 
Koster:    Karst Hendriks 
Hulpkoster:    Mary Bijvank 
Bediening Beamer:   Stefan Klootwijk 
Studio:    Ruben Kwast, Henk Kwast 
Koffieschenkers:   Anneke Schimmel, Jannie de Lange, Mieke Vaartjes 
Deurdienst:    Bertine Luttikhedde, Lutske Klootwijk 
 
Bloemen en Kaart. 
Er gaat een felicitatie- kaart naar Ingrid Doeve en Edwin de Vries,  op 28 juni sluiten zij een geregistreerd 
partnerschap af. Wij wensen hen heel veel geluk toe. En er gaat een kaart met onze har telijke groeten naar 
mevr. A.M. Bosch - van Dijk, die momenteel verpleegd wordt 
in het verpleeghuis de Cromhoff. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe 
 
In de afgelopen week zijn er bloemen gegaan naar Mevr. A.F. van der Veen, mevrouw is pas weer thuis 
gekomen uit Helmerzijde.   
 
Collecte Binnenlands diaconaat  - Hulp voor mensen zonder papieren 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 
arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat 
het land van herkomst hen niet meer accepteert. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke 
omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale 
voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede 
in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en 
scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post 
en als er een medisch probleem is. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u Kerk in Actie in haar werk voor 
deze kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 
0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. “collecte 26 juni Binnenlands diaconaat”. 
 
Pasta Restaurant 
Enkele weken geleden hebben we het Hasta La Pasta Restaurant gehad, we hadden er zin in; het was 
fantastisch weer, er hadden zich ruim 70 personen opgegeven en veel jongelui stonden te popelen om er een 
mooie middag van te maken! Uiteindelijk heeft het restaurant 630,- euro opgebracht, een mooi resultaat wat we 
met z'n allen hebben bereikt; jeugd en gemeenteleden. Allen dank! Jeugd & zo 
 
Reminder voor in de agenda: zondag 18 september hebben we het Pannenkoeken Restaurant voor jong en 
oud! 
3 juli Jeugddienst  
Op 3 juli is er een jeugddienst; georganiseerd met, voor en door de kinderen van de kinderdienst en de 
jongeren van de jeugdkerk! In één ochtend gaan we met Abraham en Sara op reis; bivakkerend in een tent, 
oneindig veel bontgekleurde zandkorrels tellen, vertrouwend op een belofte sluiten we een verbond. Een dienst 
vol dynamiek en beweging, muziek uit de hedendaagse popcultuur en vooral interactie; iedereen zal in 
beweging gezet worden! 

lied 90a: 1, 2 en 3 
lofzang lied 305 
Eerste lezing Genesis 4: 1 
- 16 
 lied 322 
Matteüs 5: 17 - 26 
Acclamatie (LB 339c)  
lied 870: 1, 2, 3, 4 en 8 
 lied 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
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=407&groep_naam=Koffieschenkers


 

  

Protestantse Gemeente Enschede 

In de tweede helft van de viering zien we vier jonge meiden die eerste stappen op het pad richting 
volwassenheid zetten. Langs vader en moeder, via het doopvont en de kinderdienst, gaan ze op weg naar de 
jeugdkerk. En aan de negen jongeren van de jeugdkerk zal een reiszegen gegeven worden voor hun 
werkvakantie naar Amsterdam. Kortom; een dienst vol spektakel, beleving en anders dan anders! 

Giften verkoop kaarten 
In 2020 hadden we besloten om de opbrengst van de kaartenverkoop in de kerk (standaard ontmoetingskerk) 
van januari t/m april te bestemmen voor de jongeren die naar Armenië zouden gaan. Helaas ging dat niet door, 
maar het potje stond er nog steeds met € 48,20 als inhoud. Ik heb het afgerond naar € 50,= en verdubbeld uit 
de pot tot € 100,=. Hoop dat de jongeren er wat leuks mee kunnen doen in Amsterdam. 
Ook de actie kindernevendienst, Vakantietassen 2022 kan op een bijdrage rekenen van € 60,=. U ziet de 
opbrengst van de kaarten komt goed terecht. 

Op de kaarten staat wat ze kosten. Dit graag in het busje doen wat aan de standaard hangt. De kaarten niet 
verplaatsen in het rek want elke kolom heeft zijn eigen thema (o.a. verjaardag en geboorte). 
Lutske Klootwijk-Bosma 

Vakantietassen 2022 
De vakantietijd komt er weer aan, en daarmee ook de vakantieplannen waarop je je kunt verheugen. Maar dat 
geldt niet voor iedereen, zeker in deze onzekere en dure tijden kunnen veel gezinnen zich dit niet permitteren. 
Daarom willen we de kinderen uit deze gezinnen verrassen met een vakantietas gevuld met spulletjes waarmee 
zij zich in de vakantie kunnen vermaken.  
Net als de afgelopen twee jaar werken we samen met de kledingbank, en dit jaar ook de voedselbank, zodat de 
tasjes op de goede plek komen. Zoals we allemaal hebben kunnen lezen, melden er zich steeds meer gezinnen 
aan bij zowel de kledingbank als de voedselbank, dus helaas is dit initiatief van de beide banken hard nodig. Wij 
kunnen eraan bijdragen dat de kinderen ook iets fijns hebben.  
 
Na de dienst worden er briefjes uitgedeeld, met daarop een artikel dat we graag ontvangen om in de tasjes te 
stoppen. Natuurlijk kunt u zelf ook iets verzinnen, maar het moet wel in de tasjes passen. Een schone, niet te 
grote, gewassen knuffel is ook welkom. En tot slot is een geldelijke bijdrage eveneens welkom. ( NL66 ABNA 
0554 4765 92 ) 
Ik kan u verzekeren dat de tasjes weer in grote dank ontvangen zullen worden. Blijdschap zowel bij de ouders 
die zien dat hun kinderen niet vergeten worden, en blijdschap bij de kinderen als zij de inhoud zien! 
U kunt gekochte spullen brengen in de Ontmoetingskerk, de openingstijden zijn wel bekend.  
Het is de bedoeling de tasjes uit te delen in de eerste vakantieweek (week 29) door de kinderen opgehaald 
kunnen worden. Maar we hebben natuurlijk wel even tijd nodig om de tasjes te vullen. Daarom is het fijn als u 
de gekochte spulletjes vóór 11 juli kunt brengen. 
 
Het diaconie-team vakantietasjes 
 
Geachte gemeente van de Ontmoetingskerk, 
 Het is al een tijdje geleden dat wij de bloemen (gebracht door Wil) mochten ontvangen voor ons nieuwe 
appartement en ziekte van Ria. 
Ja we hebben een heel spanende tijd achter de rug. Eerst met onze zoon die lymfoom had en na een hele 
zware behandeling in het UMCG Groningen is het resultaat dat hij genezen is. 
Nu is het afwachten bij de volgende scan. 
Intussen zijn we zeer snel verhuisd naar ons mooi appartement in het centrum van Enschede. 
Toen werd Ria niet goed en is ze s’ nachts op mijn aandrang toch naar het ziekenhuis gegaan en gelukkig 
maar, want ze had veel te weinig zout in het bloed, zodat ze niet meer kon praten en lopen etc. 
Dit kwam door een hoge bloeddruk tablet die ze al jaren gebruikt. 
Gelukkig is nu alles weer redelijk normaal. 
Het is misschien een lang verhaal, maar we vinden dat het wel verteld mag worden. 
Wij danken dan ook een ieder die tijd en aandacht aan ons besteed heeft in deze tijd. 
Vooral Jaco die vlak voor zijn vakantie nog even tijd vrij maakte om ons te bezoeken, dit hebben we zeer 
gewaardeerd. Met vriendelijke groet, Henk en Ria Smit. 
 
Dienst volgende week 10 uur:  ds. H.J. Siebert 
Kopij voor zondagsbrief  ( a.s. donderdag  vóór 20.00 uur) sturen naar zondagsbrief@pgenschede.nl 


