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LB 439 
Kyrie 301c 
Ruth 1, 6-8 en 16 
LB 926 (vz) 
Ruth 1, 22 - 2, 13 
LB 926 (vz) 
Ruth 4, 13-17 
LB 926 (allen, 2x) 
ZZZ 64 
projectlied 

tweede advent 
Voorganger:   ds. A. Reitsma 
Organist:  Jan Willem Fikse 
Lector:  Lyzette van Dijk 
Ouderling:   Tjarda Menger 
Diaken:  Arend Arensman 
Diaconale Mdw: Anja Samson 
Oppas:  Eva Vegter, Mouddy v.d. Heijden 
Kinderdienst:  Arenda Koelewijn, Mark Floors 

Jeugdkerk: Harmen Droogendijk, Marjet Deuten, Lisanne Veneman - Teekens 
Studio:  Jan Brouwer, Wim Vos 
Koffieschenkers: Anneke Kloek, Ernie Kromhof, Evert Kloek, Josefa ter Horst 
Deurdienst:   Jan Rooiman, Lini Rooiman 

ZZZ 64 
1 Slechts uit de verte zagen zij, 

 die ons zijn voorgegaan. 
 Op hoop van zegen gingen zij, 
 droegen zichzelf als stenen aan 
 voor de beloofde stad, waarvan 
 de fundamenten lang 
 al in Gods eigen dromen staan. 

Refrein: 
 Ons hart vertrouwt op hoop van zegen: 
 de stad van goud die God ons bouwt, 
 dat land van ooit 
 dat Hij voor ons voltooit. 

2 Zij hebben naar het land gezocht 
 waar vrede daglicht is. 
 Hun leven was een blijvend nee 
 tegen de nacht van duisternis, 
 tegen de angst die mensen knecht. 
 Hun wortels nooit gehecht 
 in wat alom voorhanden is. 

Refrein 

3 Zij waren vreemden en geen plek 
 werd ooit voorgoed hun thuis. 
 Hun hart was hun vooruitgesneld, 
 zij waren kind bij God aan huis 
 De horizon van wat ons wacht 
 is dichterbij gebracht: 
 wij komen samen met hen thuis! 

Refrein 

4 Als vreemdelingen gaandeweg 
 vervolgen wij hun spoor. 
 Zij zijn gestorven met de droom. 
 Wij zoeken nog, geven gehoor 
 de Stem die hen geroepen had 
 naar de gedroomde stad, 
 want nóg gaat God ons daarheen voor. 

Refrein 

Projectlied 
Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 

Vandaag zegt Ruth: 'Ik blijf bij jou, 
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.' 
Zo spreekt de hemel met haar stem 
en het wordt feest in Betlehem. 

Koster:  Etty en Hans Hettinga 
Hulpkoster:  Marthie Vos 
Bediening beamer: Stefan Klootwijk 

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=514&groep_naam=Diaconale%20Mdw
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=254&groep_naam=Kinderoppas
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=396&groep_naam=Kinderdienst
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Protestantse Gemeente Enschede 

 
 
Kaart  
De kaart gaat met onze hartelijke 
groeten naar de dhr. J. van Erkelens. Mhr. heeft een ziekenhuis-opname achter de rug. Wij wensen 
hem een voorspoedig herstel toe. 
 
Collecte 
Ouderenvieringen 
De kinderen onder ons zijn nu nauurlijk nog vol van Sinterklaas, maar binnenkort is er ook weer een 
heel ander feest: Kerstmis. We leven er naar toe! Onze pastores en vrijwilligers zijn druk in de weer  
om er een mooie tijd van te maken, en daaronder valt natuurlijk ook de speciale kerstviering voor 
onze ouderen. Gelukkig kan dat nu weer, en velen kijken daar dan ook reikhalzend naar uit! Voor 
deze kerst-ouderenmiddag, en voor alle andere fijne bijeenkomsten die gedurende het jaar speciaal 
voor de ouderen van onze gemeente worden georganiseerd, is de collecte van vandaag bestemd. U 
kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede 
o.v.v. “collecte 4 december Ouderenvieringen”. 
 
   
Kindernevendienst Advent 2022 
Ook wij volgen de bijzondere vrouwen in de stamboom van Jezus. Alle kinderen kregen al een tas 
met spullen om advent nóg meer bijzonder te maken, de hele week door. 
  
Vandaag in onze eigen dienst gaan we het hebben over Ruth. Het verhaal van Ruth laat ons zien dat 
de voorgeschiedenis van koning Jezus niet enkel een verhaal van paleizen en tronen is. Hij komt ook 
voort uit een vrouw die op haar knieën op het veld op zoek was naar de restjes die waren blijven 
liggen. Een vrouw die als vreemdelinge kwetsbaar en afhankelijk was. Maar ook een vrouw die 
leefde met vertrouwen en hoop. Zo'n vrouw verdiend een standbeeld! 
  
Dan, tip voor in de agenda; zondag 18 december is het (bijna) kinderkerstfeest in onze kerk. De 
dienst begint om 10:00 uur in de kerk. Deze spetterende gezinsdienst eindigt met een cliffhanger 
die je niet wilt missen 
  
Kerstviering ouderen 
Deze viering wordt gehouden op Woensdag 14 december a.s. in de Ontmoetingskerk. 
Aanvang 14.30 uur - 18.45 uur. 
 
Het wordt een feestelijke middag met o.a. samen zingen, koffie of thee met wat lekkers. Er is 
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.   Aan het eind van de middag is er een Vesper 
waarin ds. Ellen Sonneveld en ds. Oane Reitsma voorgaan. 
We sluiten af met een broodmaaltijd.   Als U een dieet heeft graag even doorgeven bij opgave. 
 
U kunt zich tot 11 december a.s .opgeven bij Diny Wargerink. tel. 053- 4766378 
Hartelijke groet namens alles gastvrouwen,   Marianne Schaart. 
 
Kerst zing-in met Chantons, 
Op vrijdag 16 december aanstaande is er een kerst zing-in met Chantons in de Ontmoetingskerk. 
Chantons laat een aantal liederen horen, er wordt een gedicht gelezen, er is een muzikaal 
intermezzo en u kunt zelf ook meezingen met een aantal liederen. De entree is gratis. Wel kunt u, 
indien u dat wilt, aan de uitgang een vrije gift geven. Na afloop is er gelegenheid met elkaar een 
kopje koffie of thee te drinken of een glaasje Gluhwein te nuttigen. Wij heten u van harte welkom. 
 
Dienst volgende week: 11 december 2022               Voorganger : ds. E. Sonneveld 
 
Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl 
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