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Kaart
De kaart gaat met onze hartelijke groeten naar Mevr. A.M. Bosch- van Dijk. Wij wensen haar het
allerbeste toe.
In de afgelopen week zijn er bloemen gegaan naar Dhr. Kees Koopmans, meneer is na een
revalidatieperiode in de Cromhoff weer thuis gekomen.
collecte
25 oktober Kerk in Actie - Sterke vrouwen Papoea (Najaarszending)
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard
nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn
tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in
brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over
gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale
gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door
aan hun dochters. Met de collecte vandaag steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte
aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL76 ABNA 059 2226 387 ten name van Protestantse
Gemeente Enschede o.v.v. 26 oktober Vrouwen kerk Papoea.
Voortaan zal er iedere zondag éénzelfde bankrekeningnummer gebruikt worden voor de collecte in
de zondagsviering.
U kunt iedere zondag uw gift overmaken op bankrekeningnummer :
NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. het genoemde doel
Simon Westenberg, onze medewerker op het kerkelijk bureau, zal de opbrengst van de
zondagsviering dan overmaken naar het betreffende doel van die zondag.
Tijdelijke opschorting van de openstelling van de kerkdiensten en andere activiteiten in de
Ontmoetingskerk
Met het oog op de actuele ontwikkelingen in de landelijke, regionale en lokale verspreiding van het
Coronavirus, is, in harmonie met de aanscherping van de algemene landelijke regels, besloten om de
openstelling van de kerkdiensten en andere activiteiten in de Ontmoetingskerk tot nader order op te
schorten.
We beseffen ondertussen terdege dat dit besluit ook een grote schaduwkant heeft. Voor menigeen in
de gemeente vallen nu kostbare momenten van ontmoeting weg. Met alleen een hernieuwde inzet op
het online-vieren zijn we er dus niet. Bij het besluit tot opschorten van de openstelling hoort derhalve
ook de plicht om ons als gemeente opnieuw en intensief te gaan beraden op mogelijkheden om
samen de éénzaamheid welke het gevolg is van de Coronamaatregelen actief tegemoet te treden.

Omzien naar elkaar
Een plan voor aanvullende activiteiten hebben we natuurlijk in één dag nog niet klaar. Maar we
hoeven niet bij ‘nul’ te beginnen. Tijdens de 1e Coronagolf hebben we al veel ervaring opgedaan,
onder andere met een telefooncirkel. Die telefooncirkel starten we dus met spoed weer op – waarbij
we de opstart natuurlijk gebruiken om nog eens goed de lijstjes van bellers en gebelden door te
nemen.
Maar graag geven we u ook de suggestie door om op zondagmorgen samen met iemand anders
thuis de online kerkdienst te bekijken. Een aantal mensen deed dat tijdens de 1e golf ook al, en voor
hén bleek dat samen kijken een grote meerwaarde te hebben.
En blijft u liever toch thuis… spreek dan eens met iemand af om elkaar ná de dienst te bellen. Dat
levert vast mooie gesprekken op.
Sowieso, bel elkaar veelvuldig. Dat deed u al. Blijf dat doen. En bel ook eens een beetje ‘buiten je
bubbel’.
Of, net zo veilig, spreek eens met iemand een wandeling af in één van de prachtige Enschedese
parken, bijvoorbeeld na de dienst.
Heeft u nog meer suggesties, of wilt u graag meedoen aan of meedenken óver dit soort activiteiten,
neem dan heel graag (!) contact op – met Tjarda Menger: komenger@hotmail.com
Op de voorpagina van Kerk en Stad van november zullen we u meer voorbeelden bieden van
creatieve contactvormen.
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