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Protestantse Gemeente Enschede 

 
Kerkdienst zondag 29 maart 2020: Vijfde zondag van de Veertigdagen  
Voorganger: ds. A. Reitsma 
 
Organist: Sander Venema 
Lector: Petra ten Brug 
Ouderling: Jan Keizer 
Diaken: Petra ten Brug 
Koster: Gerry Ophuis 
Bediening beamer: Henk Janssen 
Studio: Daniël Vegter (Opnemer 1) 

 

Collecte 29 maart 40dagentijd Kerk in Actie (Werelddiaconaat) - Ghanese straatmeisjes staan 

op uit armoede en leren een vak 

Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn 

nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed 

en hebben jongeren weinig kans op werk. Toen Joyce 13 was trokken haar ouders met hun jonge 

kinderen daarom naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal 

niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water 

op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het 

opvangcentrum. Ze kon zo het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce 

heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar 

kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg. Door uw bijdrage aan de collecte in 

onze kerk kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te 

leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna 

begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken. U kunt uw gift ook overmaken op NL 89 ABNA 

0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana. Kijk voor meer informatie op 

www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. 

Collectes deze maand  

Omdat er deze maand wellicht kerkdiensten zullen worden gehouden zonder publiek, zal er niet 

kunnen worden gecollecteerd. Maar veel van het kerkenwerk gaat wel gewoon door, en daar blijft 

natuurlijk geld voor nodig. Daarom vragen we u om indien mogelijk toch uw gift aan de 

collectedoelen te geven. Dat kan met GiVT; degenen die daarvan al gebruik maken weten hoe het 

werkt.  Heeft u of kent u dat niet, dan kunt u ook bijdragen door middel van een gewone 

bankoverschrijving. Daarom staat steeds het bankrekeningnummer vermeld. Bij voorbaat hartelijk 

dank!  

Overigens hebben Diaconie en Kerkrentmeesters afgesproken dat zolang deze situatie voortduurt  

er maar voor 1 doel per dienst zal worden gecollecteerd. De ene week voor een diaconaal doel, de 

andere week voor de kerk. Er zal dus iets worden afgeweken van het normale collecterooster, maar 

de Diaconie zal zorgen dat de doelen die zo niet aan de beurt komen toch voorzien worden van 

een gift. 

 

lied 1003, 1 en 5 + 
  couplet a tm/ d 'Corona-lied' 
lied 117d 
Projectlied 
Exodus 9, 13-35 
lied 266 
lied 657 
 

https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=257&groep_naam=Voorgangers
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=253&groep_naam=Organisten
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=262&groep_naam=Lectoren
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=255&groep_naam=Ouderlingen
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=256&groep_naam=Diaconie
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=263&groep_naam=Kosters
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=401&groep_naam=Beamer%20en%20video
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=435&groep_naam=Studio
https://www.pgenschede.nl/www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana
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Interactief online vieren – doe je mee? 

De Online Kerkdiensten van de Ontmoetingskerk voorzien in een grote behoefte. Maar liefst ruim 250 

mensen (of: huishoudens!) stemmen op zondagmorgen live af op ons digitale kanaal. En uit de vele, 

vele reacties blijkt dat het velen heel goed doet om op deze manier toch een beetje als gemeente 

verbonden te zijn, met in het midden van dit alles dat oude woord dat ook vandaag spreken wil.  

Maar hoe mooi zou het zijn als we nóg iets meer gemeentegevoel kunnen scheppen, met 

aanvullende technische mogelijkheden. De beelden van kinderen die kaarsen aanstaken voor het 

scherm, en natuurlijk ook het op-de-bank-thuis-voorgelezen kinderverhaal waren al een kostbare 

stap op deze weg. Maar graag maken we deze weg van thuis naar kerk nog wat meer interactief.  

Komende zondag doen we een experiment met ‘zoom’. Via ‘zoom’ kunnen we de kijkers van onze 

kerkdiensten in beeld brengen, en met de kerkdienst én met elkaar verbinden. We zíjn dan weliswaar 

nog steeds bepaald niet samen, maar we zíen elkaar wel. En we zien het ‘samen’.  

Dit experiment werkt alleen maar als gemeenteleden mee gaan doen. U/Jij ook? Kijk dan op 

www.pgenschede.nl. Daar vind je de link die je naar de digitale ontmoetingsruimte leidt. De 

bijbehorende software wordt automatisch geïnstalleerd.  

Een tip hierbij: overweeg of je dat met een ander toestel (computer, tablet, telefoon) doet dan het 

apparaat waarmee je naar kerkdienst-gemist kijkt. En wie weet kan je in beeld brengen hoe jij/jullie 

naar kerkdienstgemist kijken. (Maar pas tijdens de dienst kunnen we zien welke soort beelden het 

beste werken. Misschien ook gewoon jullie zélf, enigszins in closeup…)  

Op deze wijze lukt het ons – als het goed gaat… - om tijdens de viering af en toe de mensen thuis 

(samen) in beeld te brengen. Naar ons gevoel gaat dat van grote waarde zijn. Doe je mee? Graag! 

Vanaf 9.30 uur staat het Zoom-kanaal komende zondag open. Alle tijd om samen naar de optimale 

instellingen te zoeken. En o ja, het geluid uit jullie woonkamer zetten we uit.  

OPROEP   

De  nieuwemaatregelen i.v.m. het corona virus hebben, zoals we weten, grote consequenties voor de 

ouderen onder ons. 

Ze ontvangen geen bezoek meer. 

Gelukkig wordt er al veel met hen gebeld door gemeenteleden. 

Nu zijn we op zoek naar mensen, die niet gebeld worden, terwijl dat wel nodig is. 

Zij zijn de uitzonderingen, die tussen wal en schip dreigen te vallen. 

Doe je mee, om in eigen kring actief rond te kijken? 

Heb je namen voor ons, van mensen, die aandacht kunnen gebruiken? 

Wil je die dan s.v.p. doorgeven aan : 

trixmannak@gmail.com   tel.  053-5387973  of 

komenger@hotmail.com  tel. 053-4774957 

Bij voorbaat dank, hartelijke groet,  

Trix Mannak en Tjarda Menger ,  pastoraal ouderlingen                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgenschede.nl/
mailto:trixmannak@gmail.com
mailto:komenger@hotmail.com
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Coventry-gebed met ingang van 27 maart online 
Sinds vrijdag 22 maart 2019 vindt ook in Enschede elke vrijdag van 13.15 tot 13.30 uur het 
wekelijkse Coventrygebed plaats in de Wintertuin van de Wonne. Een korte, oecumenische viering 
midden op de dag, middenin de stad, middenin het leven. 
Dat gebed zal ook tijdens de Corona-crisis doorgaan, maar vanzelfsprekend niet meer door iedereen 
bijgewoond kunnen worden. Via kerkdienstgemist.nl uitzenden vanuit de Wonne bleek te bewerkelijk 
en daarom hebben we besloten om gelijktijdig en in verbondenheid met dat gebed in de Wonne ook 
in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk een Coventrygebed te houden, zonder publiek maar online te 
volgen. 
Met ingang van 27 maart dus om 13.15 uur live uitgezonden via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1473-Ontmoetingskerk-Enschede en daarna ook als opname 
beschikbaar. De tekst van het Coventrygebed om vrede en verzoening dat elke vrijdag meer dan in 
250 steden wereldwijd wordt gebeden zal in beeld verschijnen. 

Meest gastvrije kerk van het Oosten.  
Nogmaals een oproep aan U gemeente  om te stemmen op onze kerk!! 
Dit kan tot 1 mei via https//:gastvrijekerk.nl/ stemmen 
Hartelijke groet en houd vol, er komen betere tijden,  
Corry van der Sijs 
 
Volgende dienst op zondag 5 april 2020 (Palmzondag): voorgangers zijn ds. J.D. Zuurmond, ds. 
H.J. Siebert, ds. E. Sonneveld, ds. A. Reitsma 

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

http://kerkdienstgemist.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1473-Ontmoetingskerk-Enschede
mailto:zondagsbrief@pgenschede.nl

