
 

 

Zondagsbrief 6 december 2020 

Protestantse Gemeente Enschede 

  

2e advent 

Voorganger :  ds. E. Sonneveld 
Organist:   Ymte Westra 
Ouderling:   Tjarda Menger 
Diaken:   Guus Luchtenberg  
Koster:   Gerry Ophuis 
Beamer:   Stefan Klootwijk 
Studio:   Ruben Kwast, Henk Kwast 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bloemen en Kaart 
De kaart gaat met een hartelijke bemoedigingsgroet naar het echtpaar Niesthoven. 
Wij wensen hen alle goeds toe. 
 
In de afgelopen week zijn er bloemen gegaan naar de dames Joop v.d Stelt en Marijke Dekker, beide 
dames hebben op dezelfde dag, de een de pols en de ander het kuitbeen gebroken. Wij wensen hen 
een voorspoedig herstel toe. 
 
Tevens willen zij langs deze weg hun grote dank uitspreken voor de aandacht en de bloemen die ze 
ontvangen. Ze zijn hierdoor erg geroerd. 
 
Collecte: -  (Koop een cake voor) een kerstpakket voor Armenië 
Vorig jaar zouden onze jongeren naar Armenië afreizen om daar in een kindertehuis te gaan 
helpen  door onder andere een speeltuin op te knappen. Dat kan helaas niet door gaan en daarom 
hebben de jongeren iets anders bedacht. In december gaan zij cakes bakken en die verkopen. Van 
de opbrengst worden kerstpakketten samengesteld voor de jongeren en kinderen die wonen in het 
kindertehuis te Armenië.  De pakketten worden ter plekke ingekocht. Dat is mooi, want zo krijgen de 
jongeren en kinderen precies wat ze nodig hebben en wordt ook de middenstand ter plaatse 
gesteund. De collecte van vandaag willen we bestemmen voor deze actie van onze jongeren. Van 
harte bij u aanbevolen! U kunt uw gift overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Enschede o.v.v. “Collecte 6 december Kerstpakket Armenië” 
 

Openstelling kerk 
Vanaf 9-12 is de kerk weer geopend op woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 - 12.00 uur voor een 
praatje en een kop koffie of thee. U kunt komen van 10.00 - 10.45 uur of van 11.00 - 11.45 uur. Weest 
u welkom! Karst Hendriks en Corry van der Sijs 

  

Adventslied 

lied 439 
Jesaja 40 vers 1-11 
Johannes 1 vers 19-28 

Benedictus qui venit (Taizé 63) 

Lied 809 

Lied 528 

Zegenlied 

 

 

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 

 
De jongeren bakken weer! Kerstpakketten voor Armenië 
Graag willen we ook deze kerst de band tussen de jongeren in Enschede en de kinderen in 
Vayk blijven versterken. De pandemie en de gespannen situatie rond Nagorno-Karabach maakt het 
leven in Vayk niet gemakkelijk. De PG Enschede brengt dit jaar 25 kerstpakketten bij de gezinnen in 
Vayk. De inhoud van deze pakketten (tandpasta, een muts, een trui, wat lekkers etc.) wordt lokaal 
ingekocht. Zo steunen we de ook de Armeense economie. 
De collecte van vandaag is voor deze kerstpakketten bestemd. Ook gaan de jongeren uit Enschede 
cakes bakken en verkopen. 
Voor 5 euro bestelt u een halve zelfgebakken cake van biologische ingrediënten. Voor 10 euro kunt u 
een hele cake. Deze wordt, geheel coronaproof bij u thuis bezorgd! 
 
 
Hoe werkt het: Vul het bestel-formulier in op de website van de PG Enschede 
(www.pgenschede.nl) of mail uw bestelling naar hannekesiebert@gmail.com. 
In het weekend van 12 en 13 december worden de cakes gebakken en bezorgd. Op het 
bestelformulier kunt u ook een ander aflever-moment aangeven. 
In het weekend van 12 en 13 december komen de jongeren bij u langs om uw bestelling te brengen. U 
kunt bij hen contant betalen of desgewenst uw bijdrage storten op het rekeningnummer van de PG 
enschede. NL76 ABNA 059 2226 387 t.a.v. Kerstpakketten Armenië. 
We hebben al heel wat bestellingen gekregen, maar we kunnen er zeker nog meer bakken.. Tot 
donderdagavond 10 december kunt u uw bestelling doorgeven. 
Namens de jongeren van Enschede en de kinderen in Vayk alvast hartelijke dank! 
 

 

 

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

 

  

http://www.pgenschede.nl/
mailto:hannekesiebert@gmail.com

