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Protestantse Gemeente Enschede

Zevende zondag van epifanie 

Voorganger : ds. J.D. Zuurmond 
Organist: Sander Venema 
Lector: Jacqueline Beimers 
Ouderling: Jan Keizer 
Diaken: Petra ten Brug
Diaconale Medewerker: Arnout Koelewijn 
Collectant: Elly Meerburg, Jochem van Erkelens, 
Hannie Nijmeijer
Oppas: : Jorieke Haan, Margriet Offereins 
Kinderdienst - jongsten: Marieke Lieverdink 
Kinderdienst - oudsten: Kathleen Moore 
Koster: Wim Veldman
Hulpkoster: Corry van der Sijs 
Bediening Beamer: Stefan Klootwijk 
Studio: Daniël Vegter, Henk Kwast
Koffieschenkers: Christel Steggink, Henny Bargeman, Jannie de Lange, Jacqueline Beimers 
Deurdienst: Jan Rooiman, Lini Rooiman, Hennie Brouwer

Collecte: Kerk in Actie-even op adem komen
Volgens schattingen leven er in Nederland enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. 
Ze hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Bovendien is er altijd 
angst om opgepakt en uitgezet te worden.
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 en Dan Haag, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies 
en scholing, zodat ze perspectief krijgen op hun leven. (zie verder informatie kerk en stad)

40-dagentijd
Zondag 1 maart kunt u een spaardoosje meenemen om in deze tijd geld te sparen voor een goed 
doel van Kerk In Actie. De spaardoosjes kunt op Pasen (zondag 12 april) inleveren! 
Maandag 2 maart kunt u weer deelnemen aan een eenvoudige maaltijd. Deze wordt gehouden in de 
Ontmoetingsruimte van 17.30 u. tot 19.00 u.
U dient zich hiervoor in te schrijven middels de lijsten in de Ontmoetingsruimte. Van hartelijk welkom! 
Vrijwilligersavond.

Vrijdag 13 maart a.s. is er weer een vrijwilligersavond.  We heten U welkom vanaf 17.30 uur met een 

drankje en een klein hapje.

Zo rond de klok van 18.15 uur gaan we genieten van een heerlijk buffet.  Laat U verrassen.  Na het 
eten is er een activiteit onder het genot van een drankje.
We sluiten af zo rond 21.00 uur.   U moet zich wel even opgeven, dat kan bij Corry van de Sijs. tel: 06-

13385680 of per mail: cmvandersijs@gmail.com. 

De uiterste inschrijfdatum is zondag 8 maart. 

De activiteitencommissie.

Ps.146a:1,4,5 
Ps 136: 1,5,11 
Exodus 2: 11-15 
preek
Hoe zal het hier ooit vrede zijn 
Lied 168

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=262&groep_naam=Lectoren
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=514&groep_naam=Diaconale%20Medewerkers
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=398&groep_naam=Collectanten
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=254&groep_naam=Kinderoppas
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=259&groep_naam=Kinderdienst%20-%20leiding%20jongsten%20(4-
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=261&groep_naam=Kinderdienst%20-%20leiding%20oudsten%20(10-
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=263&groep_naam=Kosters
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=439&groep_naam=Hulpkosters
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=401&groep_naam=Beamer%20en%20video
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=401&groep_naam=Beamer%20en%20video
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
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=407&groep_naam=Koffieschenkers
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=406&groep_naam=Deurdienst
mailto:cmvandersijs@gmail.com
mailto:cmvandersijs@gmail.com
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Stamppottenbuffet, Jeugd en Co

Op zondagmiddag 1 maart wordt er door onze jeugd weer het stamppottenbuffet georganiseerd. De 

ontmoetingsruimte zal weer tot sfeervol restaurant worden omgebouwd.Het restaurant opent haar 

deuren van 16.30 uur tot 19.30 uur. De heerlijkste stamppotten voor u bereid. Voor al dit lekkers 

betaald u slechts €7,50 p.p ( incl. 2 drankjes*).We vragen we van u om u vooraf even in te schrijven op 

de daarvoor bestemde formulieren op de tafel naast de keuken. Ook kunt u zich telefonisch 

aanmelden via onze gastheren en vrouwen, dagelijks tussen 10.00 en 16.00 uur (053-4311568). Weet 

u van harte welkom in ons restaurant. Onze jeugd zal er weer alles aan doen om het u zo goed 

mogelijk naar de zin te maken. *extra drankjes worden volgens de normaal gehanteerde prijzen in 

rekening gebracht.

Heel veel dank voor de mooie kaart en daarop ruim 40 namen!!!!A.E.Keulemans. 

Armenië 2020 (8): Muzikale avond 6 maart!
Vrijdagavond 6 maart vindt er in de Ontmoetingskerk een gezellige, muzikale en bijzondere 
avond plaats.De Ontmoetingsgemeenschap barst van muzikale en culturele talenten. Ongeveer 15 
groepen of individuen met in totaal ongeveer 60 deelnemers hebben zich aangemeld om een 
bijdrage te leveren! Het wordt een ontspannen en ontroerende muziekavond vol diversiteit, 
muzikaliteit, hilariteit, genialiteit en gezelligheid. De avond begint om 19.30 en duurt tot ongeveer 
21.30 uur.We hebben al tientallen kaartjes verkocht, maar dat kunnen er natuurlijk nog meer 
worden. Entreekaarten kosten € 5,- (inclusief koffie of thee en cake in de pauze) en de opbrengst komt 
helemaal ten goede aan de werkvakantie van onze jeugdkerk naar Armenië!
Kaarten zijn op de volgende manieren te koop:
- na de dienst in de Ontmoetingsruimte (als u geen contant geld op zak hebt, kunnen we natuurlijk 
altijd een tikkie sturen!)
- op weekdagen tussen 10 en 16 uur bij de gastvrouwen en gastheren
- via Marjolein Dohmen-Janssen (stuur een mailtje c.m.dohmenjanssen@gmail.com of bel 06 
83225059)
Ook op de avond zelf zijn kaartjes te koop (maar ivm catering is het voor ons handig als u de kaartjes 
van tevoren koopt, zodat we weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten). 
Deze gezellige muzikale avond - voor een door gemeenteleden van de Ontmoetingskerk - wil je 
echt niet missen!
Met een hartelijke groet namens Zoë, Sarah, Pieter, Max, Lisanne, Hugo, Gilbert, Eva, Daniël, Anna, 
Noor, Hanneke en Renske

Vrijdag 28 februari - Coventrygebed
A.s. vrijdag vindt voor de 50ste keer in Enschede het wekelijkse Coventrygebed plaats. Zoals elke 
vrijdagmiddag van 13.15 tot 13.45 uur in de Wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25 in Enschede. 
Een korte, oecumenische viering middenin het stadsgebeuren. Iedereen is van harte welkom.

Dienst volgende week 10 uur:  H.J. Siebert,

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

mailto:c.m.dohmenjanssen@gmail.com

