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Paaskaars 2023
A an het begin van de kerkdienst op Eerste Paasdag

gaf Bernardien Kromhof de onderstaande
toelichting op de door haar vormgegeven

Paaskaars 2023:

Voor dit jaar kwam ik op het idee om iets uit de
natuur te gebruiken. Zo ben ik bij een vogelnest
uitgekomen.
Een symbool voor “een nieuw begin”.
Een symbool voor “een warm nest”; het ervaren
van Gods liefde door de mensen heen, hier op
deze plek in de Ontmoetingskerk.
Een plek ook vanwaar we uitvliegen naar buiten,
de wereld in en altijd weer terug kunnen komen.
Een plek waar we Gods aanwezigheid ervaren en
in “zijn licht” de bijbelverhalen spiegelen naar de
tijd van nu.
Een ontmoetingsplek om:
● samen te bidden, te zingen en te delen
● oprecht te luisteren
● om te zien naar elkaar
● dankbaarheid te oefenen.

Een plek ook om stil te zijn voor alles wat ademt
in zijn schepping.

De bovenstaande foto van de Paaskaars 2023 is genomen tegen de achtergrond van het glas-in-loodraam van de eerste scheppingsdag: “Er zij licht”

Het middelpunt van de viering
Van Pasen tot Pinksteren zal de Paaskaars als symbool van Christus’ aanwezigheid ook letterlijk het middelpunt van de viering vormen. Net als
de Tafel des Heren op Witte Donderdag, het Kruis op Goede Vrijdag en de Paaskaars tijdens de vieringen in de Paasnacht en op Paasmorgen.

Dinsdagavond 30 mei
19.30-21.30 uur

Ontmoetingskerk

Gemeente-avond
PG Enschede

(zie ook pagina 8)

WAAR ZULLEN

WE HEEN GAAN?
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In de Ontmoetingskerk vinden de vieringen plaats

 Adres kerkgebouw
Varviksingel hoek dr. Joh.
Wagenaarstraat 6, 7541 XK,
tel. 4311568
De Ontmoetingsruimte van
de kerk is maandag tot en
met vrijdag van 10.00 -12.00
uur open. Tel: 053-4311568.
Het stiltecentrum van 10.00 -
16.00 uur.
Voor alle administratieve en
financiële zaken zie: kerkelijk
bureau.

Kerkelijk Bureau
Varviksingel 139, 7512 EK
Enschede
Tel. 053 4314464,
email: info@pgenschede.nl
Openingstijden:
maandag tot en met donder-
dag 10.00 - 13.30 uur,
Voor het aanvragen van huwe-
lijksbevestiging (tien weken
van te voren aanvragen), ver-
huizingen en vragen met
betrekking tot VVB/kerkelijke
bijdrage.

Bankrekeningen
Algemeen nummer:
NL52 RABO 0373 7192 64
Kerkbijdrage / Kerkbalans:
NL30 RABO 0373 7192 72
Collectemunten (zie ook
kader elders in dit blad):
NL38 ABNA 0592 2183 41
Kerk & Stad
NL93 RABO 0373 7193 02
Solidariteitskas
NL08 RABO 0373 7192 80
Collecten
NL77 RABO 0373 7192 99
Alle bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
Enschede.

Verhuur ook van andere
kerkgebouwen
Harry Vergunst, tel. 06-
33607367, email
harryvergunst@gmail.com

Koster
Gerry Ophuis - Gruppen,
E-mail
gerryophuis@gmail.com
Tel. 4315709, 06 40598612

Kerkrentmeesters
Secretaris: J. Sijtsma,
Postadres: Varviksingel 139,
7512 EK, Enschede,
E-mail: info@pgenschede.nl

Kerkenraad
Scriba: vacant
tijdelijk waargenomen door
Trix Mannak,
06-48505818
Postadres: Varviksingel 139,
7512 EK, Enschede
E-mail ak@pgenschede.nl
Website: www.pgenschede.nl

Diaconie
Scriba: Arend Arensman
Postadres: Varviksingel 139,
7512 EK, tel. 4314464
aarensman52@gmail.com
www.pgenschede.nl/diaconie

Bankrekening Diaconie
NL06 ABNA 0445 2531 50 of
NL23 RABO 0373 7371 49 of
NL66 ABNA 0554 4765 92

Spullendienst
Scriba: Arend Arensman

Predikanten
Ds H.J. Siebert,
Park de Kotten 317 (7522 EN),
tel. 06 44864808,
hjsiebert@pgenschede.nl
Donderdag vrije dag.

Ds E. Sonneveld.
Hulst 13, Borne (7621 WC)
ellensonneveld2@gmail.com
Tel. 06-48838079
Maandag vrije dag

Ds. J.D. Zuurmond,
De Braakweg 100 (7524 PH),
tel. 4359334,
jdzuurmond@pgenschede.nl
Vrijdag vrije dag.

Dringend een dominee
nodig? 06 53895889
Huisbezoek gewenst - voor u
zelf of voor iemand anders -
bel de Pastoraal Coördina-
tor: 06 - 3868 3282 of mail
pastoraatpge@gmail.com

Predikant voor
structurele hulpdiensten
(alleen voor pastoraat)
Ds G.J.A. Veening,
gjaveening@hetnet.nl
In principe alleen op vrijdag

Interim predikant
(niet voor pastoraat)
Ds J. van Holten,
tel. 06 44872075,
j.vanholten@protestantsekerk.nl

Bloemen
Henny Brouwer
brouwer.kottier@home.nl tel.
4353802
Wil Brouwer
J.Brouwer1946@kpnmail.nl
tel. 4315626

Jeugdwerk
jeugdwerk@pgenschede.nl

Kindernevendienst
kindernevendienst@pgenschede.nl

Kinderoppas
speelweide@pgenschede.nl

Zondagsbrief
zondagsbrief@pgenschede.nl
kopij insturen donderdag
voor 20.00 uur

Berichten muurkrant
muurkrant@pgenschede.nl

Website
www.pgenschede.nl

Kopij Kerk & Stad
redactiekerkenstad@
pgenschede.nl

Bezorging Kerk & Stad
Enschede West, voorheen
wijk Apostel Thomaskerk:
J. Rooiman, tel. 06-10653483
/ 4311334; jan@rooiman.com

Enschede Noord-Oost, voor-
heen wijk Detakerk: R.B.
Grootenhuis tel. 4335222
J.H. Letsch tel. 4771744
hans.letsch@hotmail.com
Henk Heideman tel. 4333715
of 06-30105113
h.r.heideman@kpnmail.nl

Enschede Noord, voorheen
wijk Opstandingskerk:
D.G.B. Winters, Octantstraat 8
7521 KC Tel. 06-22384411

Enschede Zuid, voorheen
wijk Verrijzeniskerk
Mvr. Bijvank, tel. 4766641,
(Stroïnkslanden).
Mvr. Ekker, tel. 4782996,
(Wesselerbrink).

Enschede Zuid-Oost, voor-
heen Vredeskerk
Hans Mondria, tel. 4314736

Helmerhoek/OGH
Marga Overbeek, Hooiraam-
hoek 84, tel. 4774583

zo  7  mei Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde
ma  8  mei Nehemia 12:44-13:3 Orde op zaken
di   9  mei Nehemia 13:4-14 Nehemia treedt op
wo  10 mei Nehemia 13:15-22 Bescherm de sabbat
do  11 mei Nehemia 13:23-31 Buitenlandse vrouwen
vr  12 mei Psalm 26   Zonder dwalen
za  13 mei Jakobus 1:1-18  Volmaakt en volkomen
zo  14 mei Jakobus 1:19-27 Kom in actie
ma  15 mei Jakobus 2:1-13  Barmhartigheid wint
di  16 mei Jakobus 2:14-26  Daden doen ertoe
wo  17 mei Psalm 68:1-19  God geeft een thuis
do  18 mei Psalm 68:20-36  Tot boven de wolken
vr  19 mei Jakobus 3:1-12  Tem je tong
za  20 mei Jakobus 3:13-18  Wijsheid van boven
zo  21 mei Psalm 39   Zie mijn verdriet
ma  22 mei Jakobus 4:1-10  Nader tot God
di  23 mei Jakobus 4:11-17  Als de Heer het wil
wo  24 mei Jakobus 5:1-6  Rampspoed voor rijken
do  25 mei Jakobus 5:7-12  Geduldig lijden
vr  26 mei Jakobus 5:13-20  Krachtig gebed
za  27 mei Psalm 119:1-8  De rechte weg gaan
zo  28 mei Psalm 119:9-16  Echte vreugde
ma  29 mei Spreuken 23:1-11 Wie heb je voor je?
di  30 mei Spreuken 23:12-21 Een open oor en geest
wo  31 mei Spreuken 23:22-35 Waarheid-inzicht-wijsheid
do   1  juni Spreuken 24:1-12 De kracht van een wijze
vr   2  juni Spreuken 24:13-22 Sta telkens weer op
za   3  juni  Spreuken 24:23-34 Doe eerst je werk
zo   4  juni Psalm 119:17-24 Verlangen naar de wet

 Colofon
Eindredactie en
vormgeving:
Jan Schaake,
E-mail:
redactiekerkenstad@
pgenschede.nl
Website:
pgenschede.nl/kerkenstad

Advertenties:
Kerkelijk Bureau,
053 4314464
info@pgenschede.nl

Leden Werkgroep
Communicatie:
G. Doornekamp,
webmaster-gerard@
pgenschede.nl
M. Feddes, webmaster:
webmaster-meinco@
pgenschede.nl

P. ter Horst,
horst.p.ter@gmail.com
J. Schaake,
schaakejan@gmail.com
J.D. Zuurmond,
jdzuurmond@
pgenschede.nl
M. Vos,
zondagsbrief@
pgenschede.nl

Correspondentieadres:
Kerkelijk bureau Protes-
tantse Gemeente
Enschede,
Varviksingel 139, 7512
EK, tel. 4314464.

Drukwerk:
Drukkerij
Van Barne-
veld Dene-
kamp.

Kopij volgend
nummer

Het juni-nummer van
Kerk & Stad verschijnt op
zaterdag 3 juni 2023. Kopij
moet uiterlijk woensdag 24
mei in het bezit zijn van de
redactie, ’s middags 12.00
uur.
De kopij dient per email
(-bijlage) aangeleverd te
worden via
redactiekerkenstad@
pgenschede.nl Met de hand
geschreven kopij kan niet
worden verwerkt.

Foto’s en illustraties
graag apart aanleveren

in een zo groot
mogelijk formaat

(groter van 0,5 Mb)
en dus niet in een tekstdocument;

dan zijn ze te klein om goed
afgedrukt te worden.

Alle zeven dagen

Hoe wilt u Kerk &
Stad ontvangen?

Als u ingeschreven bent bij
onze gemeente, ontvangt u het
kerkblad automatisch en wordt
dit bij u thuis bezorgd. Maar
er zijn ook alternatieven:

Per email: Geef u op via de
website pgenschede.nl door in
de rechterkolom onder het
kopje ‘kerkblad’ op ‘aanmelden
voor K&S per e-mail’ te klikken.

Een pdf van Kerk & Stad is ook
vanaf daar te downloaden of
via pgenschede.nl/kerkenstad

Als bezoeker van onze kerk-
(diensten) kunt u vanuit de
ontmoetingsruimte een exem-
plaar meenemen.

Misschien wilt u Kerk & Stad
helemaal niet ontvangen.

Als u van één van deze alterna-
tieven gebruik wilt maken, dan
kunt u dat melden bij het
kerkelijk bureau.

U kunt zich daar ook aanmel-
den als bezorger van Kerk &
Stad voor u een maandelijkse
wandeling door uw buurt.

Bijbel op
zondag

7 mei 2023
5de van Pasen
1 Petrus 2,16-17; 3,1-13
14 mei 2023

6e van Pasen
1 Petrus 3,14-22
21 mei 2023

7e van Pasen
1 Petrus 4,1-16(19)
28 mei 2023

Pinksteren
1 Petrus 5,1-14

4 juni 2023
Trinitatis
Matt.28,16-20

Gevraagd: Bezorger Kerk&Stad
Wij zijn op zoek naar een bezorger Kerk & Stad in de omge-
ving Lasondersingel/Deurningerstraat.
Wilt u of wil jij 1* per maand een bijdrage leveren aan de
verspreiding van ons mooie kerkblad? Met een lekkere wan-
deling of fietstocht als prettige bijkomstigheid!
Of weet u iemand die wij zouden kunnen benaderen?
Wij horen het graag!

Voor reacties graag een mail naar
Hans Letsch, hans.letsch@hotmail.com of
Janny Sijtsma, jannysijtsma@hotmail.com

Nodig voor een sluitende begroting

Toezeggingen Kerkbalans 2023

Ontvangsten Kerkbalans 2023

Dank je wel !
Ik mocht van verschillende kanten ondersteuning
ondervinden bij mijn operatie. Hartverwarmend !!

Bedankt allemaal,
Benno Schurink
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In en rond de Ontmoetingskerk, het kerkgebouw op de hoek van de Varviksingel en de
Wagenaarstraat, organiseert de Protestantse Gemeente Enschede regelmatig activiteiten
waar, geheel vrijblijvend, iedereen welkom is.
Hiermee wil de Protestantse Gemeente Enschede een bijdrage leveren aan de Enschedese
samenleving op het gebied van bezinning en bezieling.

Ons parool is dan ook: Geloven in Enschede.
Zoals echte vrienden tegen elkaar durven zeggen “ik geloof in jou”, zo zeggen wij dat ook

tegen God en de samenleving.

Iedereen is dagelijks welkom in het Stiltecentrum of in de Ontmoetingsruimte van de kerk.

Kerkdiensten
De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk

zijn weer fysiek toegankelijk, maar natuur-
lijk ook online te volgen via ons kanaal op

kerkdienstgemist.nl (op zondagochtend ook te
bereiken via pgenschede.nl)

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum is elke werkdag van 10.00 tot
16.00 uur geopend.

Gebed van de week
In de stilteruimte ligt wekelijks een nieuw ‘gebed van de
week’ klaar, afgedrukt op een klein briefje. Wie het wel
eens gezien heeft, heeft ook gezien dat de gebedsteksten
vaak diep raken. De teksten zijn er natuurlijk ook voor
thuis. Wekelijks treft u op de ‘voorpagina’ van onze website
(pgenschede.nl) een nieuwe tekstversie van het gebed aan.

Elke vrijdagmiddag Coventrygebed
Op 4 mei is Nederland twee minuten stil, op 5 mei zijn er
overal in het land bevrijdingsfestivals met muziek en dans.
En ondertussen blijven overal ter wereld oorlogen gevoerd
worden en laaien conflicten steeds maar op. De oorlog in de
Oekraïne, het conflict in Israël, de strijd in Soedan. Soms
zou je er wanhopig en moedeloos van worden. En toch;
mensen blijven stil en vasthoudend protesteren. Mensen
blijven leven van de hoop. Mensen blijven bidden. Bidden,
geloven en hopen dat Vrede en verzoening werkelijkheid is.
Elke vrijdag rond het middaguur komen over heel de
wereld mensen bij elkaar om te bidden voor Vrede en Ver-
zoening. Vrede voor de wereld en verzoening tussen
mensen. Ook in Enschede ontmoet elke vrijdag een groepje
mensen elkaar voor het zgn. Coventrygebed. Volhardend,
liefdevol, oecumenisch, open. De korte vespers en de
gesprekken bij de koffie na afloop zetten aan tot denken.
Op 5 mei is er aansluitend een fietstocht via Glanerbrug
naar Gronau. De tocht gaat langs verschillende plekken van
oorlog en vrede en bij iedere stop wordt een gedicht voorge-
dragen. Wees elke vrijdag van harte welkom! Om 13 uur
beieren de klokken als protest tegen de oorlog in de Oekra-
ine, een kwartier later begint het middaggebed. Elke vrij-
dag. In de Ontmoetingskerk.

Zondag 21 mei: Taizéviering
Elke vierde zondag van de maand is in de Ontmoetingskerk
een Taizé-viering om 16.30 uur. Deze maand is de vierde
zondag van de maand het hoogfeest Pinksteren. Daarom is
de Taizé-viering deze maand één week vervroegd naar
zondag 21 mei. Deze eenvoudige vieringen geven ruimte
aan stilte en persoonlijke ervaring en kenmerken zich door
de muziek en de vierstijl van Taizé.
In februari is bij wijze van pilot na de dienst gelegenheid
geweest te blijven eten. Dat was een geweldige ontmoeting,
waarbij vier studenten via het Studentenpastoraat
Enschede waren betrokken. Na de maaltijd trokken
enkelen nog even naar de vleugel in de kerkzaal om
'zomaar' wat Taizéliederen te zingen. Het smaakte naar
meer, letterlijk en figuurlijk.
Daarom is er 21 mei eetgelegenheid voor maximaal 20 per-
sonen. Het is gratis, maar een vrije gift is van harte welkom
om de kosten te drukken. Eventuele meer-opbrengst gaat
naar de diaconie. Opgeven voor de maaltijd kan via
mathijs.pge@gmail.com. Geef dan ook meteen dieetwensen
en allergieën door.
Van harte welkom!

Mathijs Kraan

 Elke werkdag 10-12 uur “Open Kerk”
De Ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk is elke
werkdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend voor een kop
koffie of thee en een praatje.

Elke woensdag
Koffieochtend in de Apostel Thomaskerk

In de Apostel Thomaskerk kunt u elke woensdagochtend
van 10.00 tot 11.00 uur terecht voor een kop koffie of thee
en een gesprek.

Openingstijden Citypastoraat
Het Oecumenisch Citypastoraat op de hoek van de Oude
Markt en de Langestraat is ook in 2023 weer geopend.
Maandag tot en met vrijdag: 13.00-15.00 uur
Zaterdag 14.00-16.00 uur

Woensdag 17 mei:
Handwerken voor een goed doel

De handwerkgroep komt iedere eerste en derde woensdag
van de maand bij de elkaar van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie of thee en gezellige
gesprekken, worden er veel mooie dingen gehaakt, gebreid
en geborduurd.
We hebben weer een paar mooie doelen waar dit alles voor
bestemd is: Baby dekentjes en -mutsjes voor Ghana.

en
Kinderkleding, genaaid, gebreid in alle maten voor Moldavië.
Garen, brei- en haaknaalden en patroontjes zijn aanwezig.
Houdt u van handwerken en gezelligheid, kom dan eens
langs op één van de woensdagochtenden. Aanmelden is
niet nodig.

Anet Antvelink

Woensdag 17 mei:
Noabermaaltijd

Elke eerste en derde woensdag van de maand is er een Noa-
bermaaltijd, maar omdat de Ontmoetingsruimte op woens-
dag 15 maart is ingericht als stemlokaal voor de verkiezin-
gen van Provinciale Staten, is de eerstvolgende maaltijd op
woensdag 5 april. Voor die maaltijd kunt u zich vanaf de
donderdag volgend op de vorige maaltijd aanmelden, dus in
dit geval vanaf donderdag 2 maart. Dat kan ALLEEN telefo-
nisch tussen 10.00 en 12.00 uur via 053-4311568. U kunt
niet meer dan 2 personen aanmelden. De kosten zijn 3
euro. De inloop is om 17.30 en de maaltijd start om 17.45
uur. We kijken er naar uit om weer gezellig met elkaar te
eten! U bent van harte welkom!

Team Noabermaaltijd.

Vrijdag 19 mei:
Netwerkcafé 20-40-jarigen

Ook in maart komen we op de gebruikelijke derde vrijdag
van de maand bij elkaar. Op de al even gebruikelijke tijd
van 17.30 tot 19.30 uur. Een uitgelezen moment om met
leeftijdgenoten met een kerkelijke achtergrond bij te praten
over wat je zoals tegenkomt en bezighoudt.
In verband met de eenvoudige maaltijd is aanmelding
gewenst via de app of per e-mail bij Ineke van der Meulen
(inekevandermeulendejong@hotmail.com) of Jan Schaake
(schaakejan@gmail.com).

Vrijdag 26 mei:
Meditatief wandelen

Vrijdag 26 mei wandelen we in het buurtschap IJpelo.
We gaan er samen met de auto naar toe.
Verzamelen bij de Ontmoetingskerk om 13.30 uur.
Memo: koffie drinken doen we na de wandeling.
Samen stil wandelen in Gods schepping.
Open worden voor zijn aanwezigheid daarin.
Contactpersonen: Bernardien Kromhof, Wijtze Ekker, Inge
de Vries. Tel. 053-4782996. E-mail: lw.ekker@ziggo.nl

Woensdag 31 mei:
Ouderenreisje

Woensdag 31 mei is onze laatste middag van dit seizoen en
gaan dan een reisje maken met auto’s.
Wij hadden bedacht nu de landbouw zo in het nieuws is, dat
we eens gaan kijken bij een bedrijf waar ze koeien houden.
En waar kunnen we dan terecht? Dat is natuurlijk op de
boerderij van Gertjan, Esther, Jan en Diny Wargerink.
U wordt ontvangen met koffie en gebak, waarna Jan Warge-
rink zal vertellen over het bedrijf en u de robot kunt zien
werken die de koeien melkt.
Daarna gaan we naar restaurant SandersKuper waar ze ons
opwachten met een drankje. Tegen 17.00 uur gaan we aan
het diner. Zo hopen we op een mooie middag.
We hopen ook als mensen gebracht worden bij de kerk, ze
dan mee kunnen rijden naar de familie Wargerink Arends-
weg 53 en naar restaurant SandersKuper indien dit nodig
mocht zijn.
Wilt u uiterlijk om 13.45 uur bij de Ontmoetingskerk aanwe-
zig zijn? We verdelen de mensen over de auto's  en vertrek-
ken om 14.00 uur naar de familie Wargerink. Om ongeveer
19.00 uur vertrekken we weer bij SandersKuper.
De kosten van deze middag zullen 35 euro per persoon
bedragen. Iedereen die met dit reisje mee wil,kan zich
opgeven tot 24 mei bij Diny Wargerink, tel 053 4766378.

Met vriendelijke groet
,,Het Bestuur".

Welkom

Alle zeven dagen

ALLEEN DEZE MAAND

Gevraagd: Bezorger Kerk&Stad

Hans Letsch, hans.letsch@hotmail.com of
Janny Sijtsma, jannysijtsma@hotmail.com

Donderdag 11 mei:
Voorjaarsmiddag voor senioren.

Donderdag 11 mei a.s. houden we een gezellige middag
van 14.30 - 16.30 uur.
We ontmoeten elkaar bij een kopje koffie of thee met wat
lekkers. Zingen enkele liederen, maar ook hebben we een
fotoquiz in elkaar gezet.  Aan het eind van de middag
sluiten we af met een hapje en een drankje.
We hopen op een mooie opkomst. U kunt zich opgeven bij
mevr. Diny Wargerink tel. 053-4766378.

Hartelijke groet namens de voorbereidingscommissie
Marianne Schaart
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Mensen van voorbij
Rie Dijkgraaf-Bruinewoud.
Op 19 maart is Rie Dijkgraaf-Brui-
newoud overleden. Ze was 94 jaar.
Hendrika Johanna Dijkgraaf-Brui-
newoud is geboren in Enschede
en daar ook overleden, en heeft
ondertussen in Rotterdam
gewoond en in Nijmegen.
Zij heeft bewust de oorlog meege-
maakt en daarbij ook angst
gekend. Toch heeft de oorlog haar
ook iets moois gebracht. Ene Cor
Dijkgraaf kwam terug uit Duits-
land waar hij te werk was gesteld.
En omdat het westen van ons land
nog niet bevrijd was moest hij een
tijd blijven in Enschede. En zo is
het gekomen….
Rie Dijkgraaf mocht zes kinderen
krijgen, helaas maakte ze mee dat
haar oudste kind overleed. Rie
heeft meer verdriet gekend, ook
haar man is overleden. Rie vond
familie belangrijk. Kijkend naar
foto’s van kinderen en kleinkinde-
ren straalden haar ogen. Als
moeder uitte ze haar emoties niet
nadrukkelijk, maar de liefde was
er wel degelijk. En Rie was de spil
in het gezin en in de opvoeding.
Rie heeft in haar geloof ontwikke-
ling doorgemaakt. Opgevoed in
een toch wel wat streng-calvinis-
tisch milieu heeft ze haar angst
voor een straffende God in de loop
van de jaren van zich af kunnen
zetten.
Tijdens de herinneringsdienst op
25 maart gedachten we haar leven
en lazen we delen uit Romeinen 8.
We mochten ons weer herinnerin-
gen dat niets ons kan scheiden
van de liefde van God. Ook angst
kan ons niet scheiden van die
liefde. We legden Rie te ruste in
het graf bij haar man Cor, samen
weer verenigd. Rie rust in vrede.

Ds. Gerco Veening

Hermina Bertha Rutbeek-
Nijhuis
* 23 juni 1930        +3 april 2023
Ina werd geboren op de boerderij
in Usselo. Zij bleef enig kind en
was zo de erfgename van het land.
Zij had innig contact met opa, die
haar elke dag stond op te wachten
bij het hekje. Aandacht kwam Ina
nooit tekort.
Opgegroeid leerde zij Hendrik
kennen. Hij vond haar het mooiste
meisje van Usselo en Enschede.
Zij trouwden en kregen samen

Bert en Gerdien. Van erve ’t Ver-
woold, waar zij samen hun levens-
lang woonden, maakte Ina een
echt thuis. Voor velen en ook voor
de kleinkinderen was de boerderij
een plek waar zij warm onthaald
werden en waar je prachtig kon
spelen.
Toen het land onteigend werd
door de gemeente Enschede
maakte Hendrik serieuze plannen
om te emigreren naar Canada.
Maar Ina kon de haar zo ver-
trouwde omgeving niet los laten.
Zij bleven in Enschede. Gelukkig
kon de boerderij behouden worden
en konden zij daar samen blijven
wonen.
Ina was een aardige, lieve maar
zeker ook zakelijke vrouw die haar
zaakjes goed regelde. Toen
Hendrik stierf,  bestierde zij alles
op erve ’t Verwoold.
Oud geworden zat Ina vaak naast
het woonhuis in het zonnetje. Wat
hield zij toch van deze plek! Ze
wilde er sterven.

Dat dat gelukt is, is een wonder te
noemen. Haar dochter en schoon-
zoon en ook haar zoon, die
maanden overkwam uit Canada,
en vele anderen hielpen haar met
al hun liefde. Toen het eigenlijk
niet meer kon kwam het einde.
Ina stierf op haar eigen plekje.
Ook de uitvaartplechtigheid was
op de boerderij. In de schuur
lazen we psalm 121 en wat
woorden uit Kolossenzen. Daarna
zaaiden wij Ina in de haar zo
geliefde Twentse aarde aan de
Westerbegraafplaats bij haar man.

Ds Ellen Sonneveld

Advertentie

Etty Sikkes-Sissingh
* 4 juli 1932             + 6 april2023
Etty was een echte Groningse. Ze
kwam uit Appingedam. Zodra zij
haar mond open deed hoorde je
dat. Zij trouwde met Fekke Auke
Sikkes. Samen kregen zij twee
dochters en later ook kleinkinde-
ren.
Etty was altijd erg betrokken en
actief in de kerk. Toen het nog
kon was zij wekelijks te vinden in
de Schalm om koffie te schenken
en kaarten te versturen naar
gemeenteleden. Jarenlang was ze
als vrijwilliger verbonden aan Het
Bouwhuis. En het was heel bijzon-
der dat Etty vaak een kopje koffie
kwam drinken op het Citypasto-
raat. Door haar regelmatige aan-
wezigheid en door de belangstel-
ling die zij toonde, bemoedigde zij
vrijwilligers en pastores van het
OCP.
Etty was niet behoudend. Ze stond
open voor allerlei gedachten en
overwegingen over leven en

sterven. Zij vond de liederen van
Huub Oosterhuis prachtig. Zijn
woorden en de daarbij geschreven
melodieën raakte haar diep en
voedden haar gelovig leven. Maar
Etty dacht ook na over reïncarna-
tie. Zou dat waar zijn of lag het
toch anders?
Haar man overleed op 6 januari
1984. Etty wilde graag op de Vas-
tertlanden blijven wonen en daar
sterven. Maar toen Etty gezond-
heidsproblemen kreeg werd zij
opgenomen in de Posten. Wat
hoopte zij toch naar huis te
kunnen. Uiteindelijk stemde zij er
in toe om te gaan wonen in de Lip-
pinkhof. De kamer was al inge-
richt. Maar die week voelde Etty
zich niet goed en zij stierf enkele
dagen later. De uitvaartplechtig-
heid was in het crematorium. De
kinderen spraken mooie woorden
over moeder en oma.
Deze lieve én nuchtere vrouw, die
haar liefde aan velen gaf en die
voor zoveel dingen open stond, zal
door velen gemist worden.

Ds Ellen Sonneveld

Janna van der Schoor
Op zaterdagmorgen 15 april is
gestorven Janna van de Schoor -
Hannewijk, in de leeftijd van 96
jaar. Gedurende vele jaren
woonde Janna met haar man Jan
aan het Zwiksplein. Na zijn overlij-
den in 2015 verhuisde Janna naar
de Cromhoff, waar ze bijna dage-
lijks bezocht werd door zoon
Rienk. Haar lichaam was altijd
broos en tenger geweest, maar
haar geest en wilskracht waren

ijzersterk. Jan en Janna leren
elkaar in Zeeland kennen en
behoorden tot de Gereformeerde
Gemeenten. Een kerkgenootschap
met strenge regels en wetten waar
zij zich samen uit los vochten. Het
diepgewortelde geloof, een tome-
loze liefde en een eindeloos ver-
trouwen in God en Zijn gerechtig-
heid zijn echter altijd gebleven.
Samen krijgen Janna en Jan vier
kinderen en zeven kleinkinderen,
die allen een eigen weg in het
leven kozen en van Amerika tot
Zeeland en Enschede wonen.
Heel haar leven heeft Janna uitge-
deeld van wat ze te bieden had;
een thuis voor wie geen thuis had,
ieder kon blijven eten en zelfs de
eigen jassen van de kapstok kon
Janna meegeven aan wie het koud
had. Zo deelde Janna in lange
gesprekken ook graag haar eigen
levensverhaal; haar uiteenzettin-
gen over God en de schepping,
over mensen en gerechtigheid,
over het leven van vroeger. Die
gesprekken illustreerden soms ook
de ingewikkelde kant van haar
leven; liefhebben en vasthouden,
loslaten en zwijgen, oordelen en
veroordelen; het was er allemaal.
Vanuit haar vertrouwen op Gods
goedheid in leven en in sterven,
wilde Janna eenvoudig en in het
wit begraven worden. In het geloof
dat de God van Hemel en Aarde
haar leven en dat van alle mensen-
kinderen in zijn Hand geborgen
houdt, hebben we haar teruggege-
ven aan de Schepper en haar aan
de aarde toevertrouwd. Moge haar
gedachtenis ons zo tot zegen zijn.

Ds. Hanneke Siebert

BOEKBESPREKING

Staken op leven en dood

I n het weekend - het laatste van april - waarin de laatste hand aan deze Kerk&Stad
wordt gelegd, worden op diverse plaatsen in het land - maar vooral in Hengelo - de
“vergeten April-Meistakingen van 1943” herdacht. BNNVARA brengt een driedelige

documentaire-serie op TV en door de makers daarvan - met name Erik Dijkstra en Hans
Morssinkhof - wordt een gelijknamig boek uitgebracht dat een groot aantal details bevat
waarvoor in de televisiereeks geen ruimte was.

Van die “details” pik ik er eentje
uit: de rol van enkele individuele
predikanten. Het gaat daarbij alles
bij elkaar om slechts enkele blad-
zijden in het boek, maar de
auteurs moffelen de rol niet weg.
Dit in tegenstelling tot de socio-
loog dr. Pieter-Jan Bouman die in
opdracht van het Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie in 1950
het resultaat van een uitgebreid
(sociologisch) onderzoek naar de
April-Meistakingen publiceerde en
voor wie de invloed van het chris-
telijk geloof op de samenleving
uiterst belangrijk was.
In het boek van Dijkstra en Hans
Morssinkhof komen in twee hoofd-
stukken expliciet één respectieve-
lijk meerdere predikant(en) aan
bod. In het eerste geval gaat het
om “de jonge dominee Gerrit Jan
Bijlsma” die zich vrijwillig als
gevangene meldt wanneer een
groep deelnemers aan de melksta-
king in het Friese Gaastmeer
wordt opgepakt en naar de gevan-

genis in Leeuwarden wordt
gebracht. Ze schrijven: “Bijlsma,
net tweeëndertig jaar oud, was als
een oudere broer voor de jongens.
Hij hielp hen rustiger te worden,
en vol overgave zongen ze ‘Ik weet
aan wien ik mij vertrouwe’.”
Deze Bijlsma was overigens geen
familie van de uit het verzet veel
bekendere Hellendoornse predi-
kant Roel Bijlsma maar volgens
www.dominees.nl was ds G.J.
Bijlsma als hulppredikant begon-
nen in Hengelo (O) vanwaar hij in
1938 naar Gaastmeer werd beroe-
pen.
De tweede vermelding betreft een
lang volgehouden staking in de
noordoostelijke Veluwe, met name
Vaassen en Heerde. Dat lange vol-
houden kwam volgens Bouman
door de plaatselijke predikanten.
Dijkstra en Morssinkhof vervolgen:
“Wie die predikanten waren,
vertelt Bouman niet” om daarna
met een eigen overzicht te komen,
waarbij met name ds. W.F.H. ter

Braak uit Epe enige aandacht
krijgt vanwege zijn vroege waar-
schuwingen tegen het nationaal-
socialisme en omdat hij in de
oorlog “een fenomenale rol [heeft]
gespeeld bij het redden van tiental-
len joden”. Ook wordt opgemerkt
dat hij een neef blijkt te zijn van
de eveneens vroegtijdig waarschu-
wende schrijver Menno ter Braak
die eind jaren dertig bovendien tot
de oprichters van het Comité van
Waakzaamheid behoorde.

Jan Schaake

Erik Dijkstra, Hans Morssinkhof.
Staken op leven en dood. De verge-
ten April-Meistakingen van 1943.
Meulenhof, 2023. ISBN 978 9029
0978 26 € 22,99
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Hoofdartikel
… en de Heilige Geest

Bijbels
Het woord ‘Geest’ komt zeer veel-
vuldig voor in zowel het Eerste als
in het Tweede Testament. Het
Hebreeuws kent het woord ruach
en dat wordt meteen al in de
eerste zinnen van Genesis
gebruikt: “de Geest van God
zweefde over de wateren”. Van
sommige profeten en koningen
wordt gezegd dat ‘de Geest des
Heren’ op hen rust en dat zij
‘gedreven door de Geest’ de woes-
tijn in trekken om zich te bezin-
nen. Het Griekse woord voor
Geest is pneuma; het Nederlandse
woord pneumatisch is hier van
afgeleid, ‘door luchtdruk gedre-
ven’.
Pneuma en ruach duiden beide op
een beweging van lucht en worden
vaak vertaald met wind, storm of
briesje. Meer specifiek staan
pneuma en ruach voor een lucht-
beweging die veroorzaakt wordt
door adem. ‘Adem’ of meer figuur-
lijk ‘levensbeginsel’ of ‘levens-
kracht’ is dan een juiste vertaling.
Eén van de scheppingsverhalen
verhaalt van God die de mens de
levensadem in de neus blaast. Het
is de ruach van God die de mens
tot levend wezen maakt. In de Bij-
belse verhalen is God zelf Geest;
Hij is een ademende, handelende

God en waar die God aan het werk
is, wordt de lucht bewogen en
komt er een levengevende, bevrij-
dende verandering op gang. Het
Tweede Testament spreekt op een-
zelfde manier van pneuma; het is
aanblazen, ademen, het is een
beginsel van levenskracht van de
mens in al z’n vitaliteit en activi-
teit. “De wind waait waarheen hij
wil; je hoort zijn geluid, maar je
weet niet waar hij vandaan komt
en waar hij heen gaat. Zo is het
ook met iedereen die uit de Geest
geboren is” schrijft Johannes (Joh.
3:8). Geest is Gods bezielende
adem waarmee Hij leven schenkt.

Jezus
In de evangeliën wordt Jezus gete-
kend als drager van de Geest.
Zoals de profeten en koningen in
de Joodse Bijbel drager zijn van
Gods Geest. De Geest van God
rust op de Messias; Hij is door
God gezalfd met Geest. Dit wordt
het meest beeldend verwoord in
het verhaal waar Jezus door Johan-
nes gedoopt wordt in de Jordaan.
Na de doop volgt onmiddellijk de
bevestiging en openbaring van het
geestelijk geheim van Jezus’ leven.
“Op het moment dat Hij uit het
water omhoogkwam, zag Hij de
hemel openscheuren en de Geest

als een duif op zich neerdalen, en
er klonk een stem uit de hemel:
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou
vind Ik vreugde.” (Mar. 1: 10-11)
Wie naar afbeeldingen zoekt voor
‘Geest’ komt hoofdzakelijk platen
van een duif tegen, al dan niet
met een groen takje in de bek.
In Paulus’ brieven is Christus niet
zozeer de drager van de Geest,
maar veeleer de zender van de
Geest. Paulus spreekt dan ook van
de Geest van Christus of de Geest
van de Zoon. “En omdat u zijn
kinderen bent, heeft God in ons
hart de Geest van zijn Zoon gezon-
den, die ‘Abba, Vader’ roept.”(Gal.
4:6) Beide gezichtspunten zijn
aanvullend; de Messias ontvangt,
draagt en zendt de Geest.

Pinksterfeest
In de Joodse traditie wordt vijftig
dagen na de viering van de uit-
tocht uit Egypte (Pesach) het
Wekenfeest gevierd. Dan wordt de
gave van de Thora (de wet) op de
Sinaï gevierd en daarmee de

bevestiging van het volk als
partner van Gods verbond met
mensen. In de Christelijke traditie
wordt vijftig dagen na Pasen, het
grootse feest van de bevrijding en
wederopstanding, het Pinkster-
feest gevierd. Dat is het feest van
de uitstorting van de Heilige Geest
en daarmee de bevestiging van de
gemeente als partner, kinderen
van de Gezalfde. Op pinksteroch-
tend wordt het verhaal uit Hande-
lingen 2 gelezen, dat de Geest
wordt uitgestort over de leerlingen
en dat voor iedere hoorder de
goede boodschap verstaanbaar is.
Zo wordt de bekroning van de
paastijd gegeven; Pasen is geen
incident maar heeft een voort-
gaande doorwerking. Het bevrij-
dende opstandingslicht is ontsto-
ken en is niet meer te doven. Op
Pinksteren komt God ons zeer
dichtbij, zelfs ín ons. Mensen
worden geraakt, bezield, ver-
nieuwd, geïnspireerd en ook gecor-
rigeerd.

Krachtige beweging
Het moge duidelijk zijn dat ruach
en pneuma niet zozeer betrekking
hebben op een geestelijk wezen of
een ‘persoon’, zoals Vader en
Zoon als ‘figuren’ kunnen worden
opgevat. Het gaat Bijbels gezien al
helemaal niet om ‘in de geest
van’, als navolging van iemands
ideeën. Geest duidt op een krach-
tige, ervaarbare beweging. Het
vertelt van een bewogenheid die
bezielt, inspireert, voortstuwt
maar die zich tegelijkertijd niet in
één woord of één beeld laat
vatten. Geest is een persoonlijke
ervaring en het is een universeel
scheppende kracht. Windkracht
en ademstoot zijn beeldspraak
voor de geestkracht die mensen
ervaren, een aantrekkende kracht
voor jouw bezieling, inzet, geraakt-
heid, inspiratie en handelen.
Geestkracht kan niet in mense-
lijke woorden gevangen worden,
daarover kan men eigenlijk alleen
zingen (zie p.12).

ds. Hanneke Siebert

M et het Pinksterfeest in het vooruitzicht gaat we op zoek naar 'Geest’. De
Drie-eenheid omvat Vader, Zoon en Heilige Geest en ook de geloofs-
belijdenis belijdt onomwonden ‘Ik geloof in de Heilige Geest’. Toch wordt

er in de meer klassiek protestantse theologie en kerkgemeenten met enige verlegenheid
en terughoudendheid over ‘Geest’ gesproken. Het werk van de Geest ervaart men als
‘in het verborgene’ en ‘persoonlijk’ waardoor het ingewikkeld is om er universeel over
te spreken. Maar er zijn door alle eeuwen van de kerkgeschiedenis heen ook heel
verschillende ‘geestvervoeringen’ geclaimd, die ver af staan van de Bijbelse
interpretatie en klassiekere kerkelijke wegen.
‘Heilige Geest’ laat zich niet vastleggen in een concept of theologische verhandeling.
In dit artikel probeer ik inzicht te geven op de enorme reikwijdte van ‘Geest’.

We starten om 07.15, 18 mei bij
het Ledeboerpark. Na opgave krijg
je de exacte verzamel locatie door-
gestuurd. Je kunt je opgeven via:
Enschede@ARocha.org
A Rocha is een internationale
beweging van christenen met een

groen hart, die zich graag inzetten
voor het behoud van Gods schep-
ping. Ook willen zij kerken en
christenen aan het denken zetten
over hun eigen levensstijl. Voor
meer info zie www.arocha.nl.

Verwonderwandeling
Abraham Ledeboerpark

H et voorjaar staat weer op springen! Op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei
organiseert A Rocha Enschede een verwonderwandeling in het Abraham
Ledeboerpark. Het is één van de best bekende Enschedese parken, maar hier

leven ook veel bijzondere planten en dieren. Onder leiding van een gids gaan we door
het park lopen en genieten van alles dat leeft!

Vanaf zondag 17 april is er gele-
genheid om op de zondagmidda-
gen Kaffee mit Kuchen te nutti-
gen in de oecumenische kerkent-
ruin Oase (aan de Dinkel).
Het eerste Oasefeuer van dit
seizoen is op vrijdag 12 mei. Dat
is elke twee weken 's avonds
vanaf 19.00 uur op het Oaseter-
rein: een gezellige ontmoeting
rond een inspirerend thema.
Het verdere programma voor het
nieuwe seizoen wordt op de
website bekend gemaakt:
https://oase-gronau-losser.org/nl/

Kaffee mit Kuchen
en Oasefeuer

Bouwhistorie Grote Kerk
in zevendelige maquette

Z oals eerder in Kerk&Stad gemeld is de afgelopen maanden groot onderhoud
gepleegd aan het Van Damorgel. In aanwezigheid van de burgemeester en
een 170 andere belangstellenden werd het orgel op woensdagavond 5 april jl

feestelijk weer in gebruik genomen. Stadsorganist Gijs van Schoonhoven bracht deze
avond op overtuigende wijze de veelzijdigheid van het instrument ten gehore.

Met de ingebruikname van het
orgel is ook de openstelling van de
Grote Kerk voor belangstellenden -
elke dinsdag- en zaterdagmiddag
van 13.00 tot 15.30 uur - weer
van start gegaan. U bent van harte

welkom en om de interessante
bouwhistorie van de Grote Kerk
aanschouwelijk te maken heeft
Leon Brokers van IAA architecten
een zevendelige maquette gemaakt
die ook op 5 april werd onthuld.
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Nadere kennismaking

T oen vanwege de coronamaatregelen de mogelijkheden beperkt waren om nader
met elkaar kennis te maken, schiep Kerk&Stad daar ruimte voor. Daartoe is
een oude rubriek in een nieuw jasje gestoken waarbij zowel bekende als

minder bekende gemeenteleden de revu zullen passeren. Ook nu de meeste corona-
maatregelen zijn opgeheven, gaan we daarmee door. Met deze maand Aafke Schrap,
eerder dit jaar “in de bediening gesteld” als diaconaal rentmeester.

Zing
Van zingen en van
muziek word ik blij of kan

me ontroeren. Van muziek van
Einaudi tot London Grammar,
van Living Color tot  Schubert.
Sinds een jaartje zit ik bij een
koortje, het lekker zingen koor
hier in Enschede. Meest zingen
we klassieke stukken in verschil-
lende talen met zo af en toe een
lied met een kwinkslag ertussen
(bv Heftantatat van Willem
Wilmink) Samen lopen we aan
het einde van de repetitieavond
altijd luid zingend het gebouw
weer uit, met een brede grijns op
ons gezicht.

Vecht
De wereld is op het
moment (nog steeds) zo

vol oorlog en haat. Volgens mij

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons

kunnen we dat alleen maar tegen
gaan door met tegengas veel liefde
uit te dragen. Het gevecht tegen
de klippen op, maar volgens mij is
dat de enige optie om verder te
komen.

Huil
Ik toon makkelijk mijn
emoties, huilen zeker ook.

Ik werk al ruim 30 jaar als ver-
pleegkundige in de zorg. Ook veel
op afdelingen waarbij leven en
dood heel dicht bij elkaar staan
(verloskunde, hospice, dialyse). Ik
werk nu ruim tien jaar op de dia-
lyse. Als patiënten na jaren behan-
deling aangeven hiermee te willen
stoppen en dus het besluit hebben
genomen om te stoppen met leven
dan moet ik wel huilen. Afscheid
nemen bij overlijden is heel defini-
tief. Mensen missen doet mij
huilen.

Bid
Thuis bidden we voor en
na het eten met de kinde-

ren, maar eerlijk is eerlijk, wel
een standaard riedeltje. Soms gooi
ik er een gebeurtenis in die naar
mijn idee vraagt om door God
gehoord te worden. Met twee
grote pubers in huis krijg ik
geheid commentaar, maar het zet
ook tot denken aan. Buiten dat
om bid ik op allerlei momenten,
tijdens hardlopen, op de fiets naar
een afspraak of in het donker in
bed. Lang of kort. Altijd van
waarde.

Lach
Lachen is gezond! Op de
gekste momenten heel

fijn en super relativerend. Ik lach
me soms wild om de geneuzel-app
van het werk waar de gekste
dingen op gepost worden. Samen
lol hebben zorgt voor ontspanning
en kan soms ook heerlijk ontla-
dend werken juist in moeilijke
gesprekken of situaties.
En daarnaast kan ik ook zeker
glimlachen van blijdschap als het
goed gaat met mijn gezin, mijn

familie,, de mensen om mij heen.,
voel me daarin wel gezegend en
zou ook niet zonder ze kunnen!

Werk
Hiervoor heb ik al
verteld wat ik voor werk

doe en dat ik er van houd, maar
ben ook actief op andere manie-
ren. Als tegenhanger op de
hectiek van het werk. mag ik
graag wandelen en hardlopen.
Lekker buiten, alleen of samen.

Bewonder
Ik bewonder vooral de
natuur, de aarde. Met

daarop zoveel wat leeft, met een
zo grote vanzelfsprekendheid. Op
verloskunde bleef een bevalling
altijd iets bijzonders en gelukkig
vooral vaak een prachtige gebeur-
tenis. Als klein onderdeel van de
natuur.
Maar ook de natuur buiten, de
seizoenen, ik hoef daar niet ver
voor weg om heel veel te kunnen
bewonderen. Hetzelfde geldt voor
het bewonderen van een ander.
Heel dichtbij zie ik ernstig zieke
mensen die in het ziekenhuis

liggen en met een kracht doorgaan
waar ik alleen maar met heel veel
respect naar kan kijken.  Daar leer
ik nog steeds weer van.

Het gebeurde op vrijdag.
Een mooie dag was het, zonnig en
windstil. De vogels waren her en
der al te horen. Er werden overal
in de stad Iftar maaltijden gehou-
den, ook in de Al Ummah school
aan de Javastraat in Enschede.
Deze school op islamitische grond-
slag staat dichtbij de Ontmoetings-
kerk. De mensen van de school en
van de kerk leren elkaar sinds een
tijdje kennen. Zo zijn kinderen
van de school in de kerk geweest.
Een schitterende ontmoeting was
dat omdat de kinderen schitte-
rende vragen stelden over wat
(christelijk) geloven is. Toen de
Ramadan begon werden wij uitge-
nodigd in de school voor de Iftar
maaltijd.
Direct na zonsondergang komen
moslims bijeen voor de Iftar, een
avondmaaltijd die bestaat uit
dadels, olijven, vijgen, harira en
andere lekkere hapjes. (Bijna)
nooit doen moslims dat alleen in
eigen (familie)kring. Ook ‘vreem-
delingen’ worden uitgenodigd om
samen de vasten te breken en
elkaar te ontmoeten. Vriend en
vreemdeling en ook wie niet veel
heeft wordt nadrukkelijk uitgeno-
digd aan te schuiven en te delen
in de overvloed van eten, wijsheid
en liefde.
Het vasten, dat moslims doen, is
tot eer van Allah, die wij God
noemen. Ramadan is een tijd van
bezinning. Je eet en drinkt niet
van zonsopgang tot zonsonder-

gang. Het vasten doet je nadenken
over wat werkelijk belangrijk is.
Het sterkt je wilskracht. En, het
allerbelangrijkste, je komt dichter-
bij Allah. Zo wordt je leven gevoed.
Volmondig zei ik ‘ja’ op de harte-
lijke uitnodiging voor deze maal-
tijd. Ik fietste toen de zon nog niet
onder was naar Enschede, al
nadenkend over zo veel dat er
gaande is in de wereld, in de kerk
en in mijn eigen leven. En ik reali-
seerde me dat het bidden mij
slecht af ging de laatste tijd. Ik
had door veel drukte, verdriet en
zorgen te weinig tijd genomen om
God, die moslims Allah noemen,
te zoeken en om mij te laten
vinden. Ik was niet meer helemaal
thuis bij mijzelf en bij God.
Bij de school aangekomen, voelde
ik nog even in mijn jaszak. Ik
schrok. Huissleutels vergeten?
Dat gebeurt nooit omdat ik altijd
even in mijn jas voel voordat ik de
deur dicht trek. Vreemd! Maar ik
vond ze niet. Ik moest ze onder-
weg verloren zijn. Hoe kwam ik nu
straks mijn huis weer in?
Nou….eerst maar de Iftar. Het
probleem van de verloren sleutels
kon ik op dat moment toch niet
oplossen.
Binnen waren veel mensen. Aller-
lei verschillende mensen, stadsge-
noten en anderen, die aan feeste-
lijk gedekte tafels zaten. De leer-
krachten en de ouders van de
school liepen af en aan om alles
klaar te zetten. Iedereen begroette

E en mens kan dingen verliezen. Een mens kan verloren raken.
Een mens kan zich verloren voelen.
Als dat laatste, zo voelde ik mij al een tijdje.

Verloren en gevonden
Over een bijzondere ontmoeting

elkaar allerhartelijks. Ik belandde
direct in een prachtig levendig
geloofsgesprek met twee jonge
mannen en een vrouw aan mijn
tafel, allen moslim. We vertelden
elkaar over ons leven, over wat
geloven voor een ieder van ons
betekent, over liefde, over God,
over de noodzaak voelen om ver-
binding te maken, over samen het
goede zoeken in de stad en zo
samen de wereld mooier kleuren.
De directeur stond op, heette ons
vrolijk welkom. Twee kinderen
naast hem mochten we vragen
stellen. Dat gebeurde. Of vasten
moeilijk voor hen was. Wat zij er
bij dachten en bij voelden.
Waarom het zo belangrijk was. De
directeur keek op zijn horloge, de
zon was ondergegaan, het vasten
mocht doorbroken worden. De 11
jarige jongen, traditioneel gekleed,
keerde zich naar het oosten en
begon de gebedsoproep te doen.
Met een prachtige jonge, zeer zui-
vere, stem en in allerlei toonaar-
den bezong dit kind: “God is zeer
groot. Ik belijd dat er geen god is
behalve God.” Het was meer dan
ontroerend om deze jonge gelovige
zo te horen zingen.
We aten allemaal eerst een dadel
en daarna een heerlijke maaltijd.

Er werd gepraat, gelachen,
contact gemaakt. Het was een
echte ontmoeting aan die tafels,
zo eentje die je nooit meer vergeet
omdat je er anders van wordt. We
leerden elkaar dieper kennen en
onbekendheid werd bekendheid.
En bekend maakt bemind, zoals u
weet.
Maar er gebeurde nog meer!
In groepjes werd er gebeden in de
kleine gebedsruimte van de
school. Van tevoren had ik
gevraagd of ik mee mocht bidden.
“Dat vinden wij een eer”, was het
antwoord. Of het ook erg was dat
ik geen hoofddoek droeg. Nee,
daar stoorden zij zich niet aan.
“Wat ik moest doen?”, vroeg ik
nog. “Ik ga naast je zitten”, zei
één van vrouwen waarmee ik aan
tafel had gezeten. “Als je wilt, doe
dan alles wat ik doe”. Aldus
geschiedde.
We waren met z’n vieren, twee
mannen en twee vrouwen (veel
meer mensen konden ook niet in
de kleine, eenvoudige gebeds-
ruimte). Eén van de mannen ging
voor in gebed. En al was het, net
als de gebedsoproep, in het Ara-
bisch, de eerbied, de liefde, de
aandachtigheid overweldigden mij.
We bogen, we knielden en we

raakten met ons voorhoofd en
onze handen de grond aan, we
kruisten onze armen voor onze
borst, we openden onze handen
en hieven ze ontvangend ten
hemel. Het alweer, prachtige,
diepe, zingende bidden met aan-
houdende lage tonen drong diep
in mijn hart en in mijn ziel. Ik
deed wat mijn biddende zuster
naast mij deed. Ik ervoer een diep
contact met God, die zij Allah
noemt, in mijn hele lijf. Er was
diepe gezamenlijkheid voelbaar.
Toen voelde ik mij niet langer ver-
loren maar gevonden!
Het gebed was afgelopen. We
stonden allen op en knikten elkaar
toe. We gingen naar huis. Mijn jas
werd gehaald. Ach, ja, die verloren
sleutel…hoe moest dat nou?
Niemand thuis straks en de vrien-
den, die ook een sleutel hebben,
zouden die wel thuis zijn?
Ik deelde mijn probleem. “Kunnen
we iets voor je doen?”. “Nee, eigen-
lijk niets”, antwoordde ik. “Het
komt wel goed”. Toen zei één van
hen: “straks denk je vast: het is
ergens goed voor geweest, deze ver-
loren sleutel”. In dat vertrouwen
groette ik hen. Ik liep naar mijn
fiets en voelde nogmaals in mijn
zak… een scheur … En diep, heel
diep, ergens ver weg in de voering,
toch de sleutel. Ik moest er om
lachen want zag direct het symbo-
lische. Het was ergens goed voor
geweest! Niet de verloren sleutel
maar de ontmoeting met deze
mensen en met Allah, die ik God
noem. Ik was gevonden in het
samen bidden met deze goede
stadsgenoten, in het doen wat zij
doen. En ik vond ook nog mijn
sleutels. Ik kon weer binnen
komen in mijn eigen huis.
Deze ontmoeting had mij anders
gemaakt!

Ds Ellen Sonneveld

Op 22 sep.2019 liep de Walk of Peace van de Ontmoetingskerk naar de Al Ummah school
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Diaconie

Oecumenische Sobere Maaltijd geslaaagd

O p dinsdag 4 april in de Stille of Goede Week kwamen zo’n 45 mensen van
verschillende kerken bijeen om met elkaar een Sobere Maaltijd te gebruiken.
Uit solidariteit werden drie kaarsen aangestoken: voor de mensen in

Oekraïne, voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië en voor de mensen
van het Vastenactie-project in Zuid-Soedan.

Na de kennismaking met elkaar,
het openingsgebed en een lied
gebruikten we een eenvoudige
maaltijd van rijst en bonen. We
aten samen wat voor heel veel
mensen elders in de wereld het
enige voedsel is dat ze zich dage-
lijks kunnen veroorloven, of soms
zelfs dat niet eens.
Tijdens de maaltijd stonden we er
ook even bij stil dat de aarde eigen-
lijk genoeg kan produceren voor de
gehele wereldbevolking, als we
maar bereid zouden zijn om alles
eerlijk te delen. Dat is helaas nog
niet zo. We zijn ons hier wel meer
van bewust geworden.
Na de maaltijd werd er een verhaal
verteld  en was er een muzikaal
intermezzo met piano en viool.
En verder was er aandacht voor
het Vastenactie-project voor hulp
en begeleiding voor de vrouwen in

Zuid-Soedan. Zij zijn op de vlucht
voor het geweld van de burgeroor-
log in hun land en voor de vrese-
lijke  gevolgen van de wereldwijde
klimaatverandering. De Vastenac-

tie helpt deze vrouwen om  een
nieuw bestaan  op te bouwen.
Voor dit project hebben we na de
maaltijd 279,25 euro ingezameld.
Dat is al naar de Vastenactie
gestuurd.
We bedanken iedereen die heeft
meegegeten, meegeholpen en bij-
gedragen. Graag weer tot volgend
jaar in de Veertigdagentijd!

De Sobere Maaltijd groep

Wandeldag bij 'Erve Leppink'

E rve Leppink is een landelijk gelegen kleinschalige locatie van de Posten,
speciaal voor ouderen met dementie, aan de rand van Enschede-Zuid.
Erve Leppink onderscheidt zich door de rustige en groene omgeving, is

gebouwd rond een historische boerderij en heeft een prachtige boomgaard, een tuin
met diverse dieren en ziet uit over de weilanden. Hiermee probeert Erve Leppink aan
te sluiten op de belevingswereld van de bewoners met dementie.

In deze mooie omgeving heeft een
aantal gemeenteleden begin april,
in samenwerking met Stichting
Present, gewandeld met een
tiental bewoners van Erve Lep-
pink. We werden ontvangen door
een medewerker van Present en
later door enkele welzijnswerkers
van Erve Leppink. Zij en de reeds
aanwezige bewoners ontvingen
ons met thee en koffie. Samen
dronken we koffie en maakten we
kennis met elkaar. Tegelijk met
deze kennismakingsronde werden
we geïnformeerd omtrent de orga-
nisatie van Erve Leppink en met
de vele mogelijkheden en activitei-
ten die deze organisatie biedt aan
haar bewoners. Allerlei activiteiten
zoals bijv. schilderen, koken, klus-
sen, tuinieren en muziekmaken
kunnen naar wens en mogelijk-
heid vrijwel dagelijks worden uitge-
voerd. Mantelzorgers kunnen mee-
helpen bij deze activiteiten en
zorg.
Na deze kennismakings- en infor-
matieronde werden de jassen aan-
getrokken en werd er gewandeld.
Het zag er naar uit dat vanwege
de regen niet gewandeld kon
worden, maar gelukkig hield het
regenen even op en werd er toch
gewandeld. De wandeling ging

eerst door de pluktuin; onderhou-
den door vrijwilligers en door
mensen van de JP van den Bent
stichting (Erve Leppink biedt ook
onderdak aan deze stichting).
Daarna werd de wandeling voort-
gezet in de grote tuin direct gren-
zend aan het woongedeelte van
onze wandelgenoten. Dit is een
prachtige tuin met allerlei plan-
ten, dieren en banken om van de
tuin te genieten! Al met al duurde
de wandeling ongeveer 30 minu-
ten. Een ieder had zijn of haar
eigen tempo en verhaal en
ondanks het sombere weer was
het toch een mooie en gezellige
wandeling.
Rond 12.00 uur wandelden we
met de bewoners naar hun eetge-
deelte waar zij hun lunch konden
gebruiken en wij weer huiswaarts
gingen. Al met al was dit weer een
mooie en goed georganiseerde acti-
viteit van Present Enschede in
samenwerking met de Ontmoe-
tingskerk. De 'veranderdagen' zijn
langzamerhand een traditie waar
we (bescheiden) trots op mogen
zijn en waar we letterlijk 'handen
en voeten' geven aan onze relatie
met de gemeente Enschede en
haar bewoners!

Guus Luchtenberg

Helpen met boodschappen en de Caritas-Diaconie-noodtelefoon

H et was bij de “Tafel van Vrede”, waar allerlei
levensbeschouwelijke groeperingen olv de burgemeester
bijeen komen om te kijken hoe zij elkaar kunnen versterken,

dat ik vanuit de IVEO moskee Aymen ontmoette. Samen met een
andere jonge moslim stadsgenoot was hij het project “Helpen met
boodschappen” begonnen. We spraken over dit project en over de
caritas hulptelefoon en over de spullendienst van de Ontmoetingskerk.

We kwamen tot de conclusie dat samenwerking, hoe een-
voudig ook,  in deze goed is. En dat het er mee begint dat
we nu weten dat deze projecten er zijn in Enschede. We
willen elkaar helpen aan adressen waar boodschappen
en/of goederen nodig zijn. Ook kunnen we mensen, die
willen delen van hun overvloed zowel anoniem als persoon-
lijk, vertellen van deze initiatieven. En dat zouden zowel
Aymen als ik als een beginnetje van samenwerking doen.

Ds Ellen Sonneveld

Bewonersdag 13 mei Varvik/Hogeland
K erk zijn in deze stad dat is één van de onderdelen van de visie van de

Ontmoetingskerk. Dit betekent ontmoeting met bewoners van onze stad
Enschede. Zaterdag 13 mei geven we hier handen en voeten aan door één

van de organisatoren van de bewonersdag voor de wijken Varvik/Hogeland te zijn.

Op zaterdagochtend 13 mei
openen we onze deuren voor onze
noabers; de bewoners van de
wijken Varvik en Hogeland. De
noabers zijn welkom voor een kop
koffie/thee, een praatje en kunnen
onze kerk eens van binnen bewon-
deren.

Ondertussen gaan vrijwilligers met
woningbouwvereniging Ons huis
op pad om alle bewoners te voor-
zien van energiebesparende maat-
regelen voor hun woning. Voor
wie moeite heeft deze zelf aan te
brengen wordt hulp geboden. Ook
zullen er vrijwilligers van Present
op pad gaan om voortuinen klaar

te maken voor de zomer. Welzijns-
vereniging Alifa is ook aanwezig
om spel en sport activiteiten aan
te bieden voor de kinderen en
jeugd.
Om 12.00 uur sluit de kerk voor
bezichtiging en zetten we het pro-
gramma met een kleine lunch
buiten voort. Om 15.00 uur komt
de bewonersdag tot een einde en
hopen we terug te kijken op een
geslaagde dag waarop er veel con-
tacten gelegd zijn.

Arend Arendsman en Paulien Klaver

Caritas-Diaconie-noodtelefoon
Soms heb je helemaal niets meer, zelfs niet genoeg eten.
Soms is de nood echt ontzettend hoog en weet je niet
meer hoe het leven van jou en je gezin nu verder moet.
Op zo’n moment kun je bellen met de noodtelefoon:

 06- 38765054.
Mogelijk dat u niet meteen een vrijwilliger aan de lijn
krijgt maar een antwoordapparaat hoort. Spreekt u dan
in. De vrijwilligers, die de telefoon beheren, zullen zo
spoedig mogelijk terugbellen. Samen met u wordt daarna
gekeken wat er nodig is. De grootste nood wordt meteen
gelenigd door samen boodschappen te doen. Ook kan er
nog verder gezocht worden naar mogelijkheden om wat
licht te krijgen in een donkere situatie.
De noodtelefoon is een samenwerkingsverband tussen de
katholieke caritas en de protestantse diaconie.
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Ontmoeten in de kerk

BIJZONDERE ONTMOETINGEN
De bijzondere ontmoeting van de afgelopen maand vond plaats
tijdens een ifrar-maaltijd in de islamitische school aan de Java-
straat. Deze was zo bijzonder dat het stukje daarover niet op
deze pagina paste en op pagina 6 is afgedrukt onder de titel
“Verloren en gevonden”

VAN DE KERKENRAAD
In april zijn onder meer de volgende onderwerpen in de kerken-
raadsvergadering besproken:

Missionair project / pioniersplan
We startten de vergadering met een kennismaking met en uitleg
over het missionaire project (pioniersplan). Het team dat dit
project draagt bestaat uit: Anneke en Jimmy van Osch, Anne
Arp en Karin Rop. Zij trekken circa een jaar met elkaar op met
Bijbelstudie, vrije tijd en aanbidding. Zo is er een idee ontstaan
om een pioniersplan te ontwikkelen. Hun verlangen (doel) is om
hun geloofsleven te delen met mensen die God en Jezus nog
niet kennen. Het is hun wens om verbinding te zoeken met
andere kerken (als lichaam van Christus). Zij hebben contact
gezocht met de Ontmoetingskerk om aanspraak te kunnen
maken op begeleiding en fondsen van de Protestantse Kerk
Nederland. Hun uitleg was enthousiast en informatief, maar er
liggen bij de kerkenraad nog essentiële vragen die beantwoord
moeten worden. Verdere 'stappen' dienen nog gezet te worden,
voordat een antwoord gegeven kan worden of de Ontmoetings-
kerk zich hieraan kan en wil verbinden.

Visitatierapport
Na een korte pauze hebben we het visitatierapport besproken.
De bespreking viel in twee delen uiteen. Het eerste deel betrof
de bespreking van de mate van vertrouwen tussen de kerken-
raadsleden en predikanten en de gerezen spanningen die het
proces van en na de visitatie met zich mee heeft gebracht.
Inhoudelijk kan er, hier en op dit moment, niet meer over
worden gezegd.
Wat wel gezegd kan worden: het was een stevig en eerlijk
gesprek. Dit kan een basis zijn voor een beter verstaan van
elkaar en een goed perspectief bieden. Het tweede deel van de
bespreking ging over de adviezen van het rapport, waarmee de
kerkenraad zich wil verbinden.
In het rapport wordt een aantal adviezen gegeven m.b.t. de
samenwerking tussen de kerkenraad, moderamen en pastores-
team. Voorbeelden hiervan zijn: de jaargesprekken worden
hervat (o.l.v. ds. van Holten), meer discussie en besluitvorming
in de kerkenraad (en minder in het moderamen), er wordt
gekeken of er een passende training gevolg kan worden door
de kerkenraadsleden en er is besloten tot het instellen van de
beleidsplancommissie. Deze commissie wordt gevormd door
circa 9 leden:1 diaken, 1 ouderling, 1 kerkrentmeester en circa
5 tot 6 gemeenteleden (waarin rekening gehouden wordt met
diversiteit)  o.l.v. ds. Van Holten.

Vacatures
Het onderwerp vacatures had wederom onze aandacht. Per 1 juli
zal Trix Mannak haar ambt na 4 jaar als (pastoraal) ouderling
neerleggen. We zoeken dus een gemeentelid die haar gaat ver-
vangen. Als u denkt: dat zou ik wel willen of overwegen, dan
kunt u contact opnemen met Trix Mannak voor meer informa-
tie. Ook kunt u haar op de hoogte brengen van een persoon die
u geschikt acht. Telefoon en email van Trix Mannak: 06-
48505818 of ak@pgenschede.nl

Kerkelijke huwelijksbevestiging
De kerkenraad kan u ook mededelen dat er een kerkelijke huwe-
lijksbevestiging is aangevraagd door Lara Bommartini en Pim
Rogier van der Werff en dit zal geschieden op 27 mei 2023 om
14.30 uur in het Rusttheater, te Reutum.

Groene Kerk
De kerkenraad gaat akkoord met het verder vormgeven van de
Ontmoetingskerk als Groene Kerk. Ik verwijs hier graag naar
het stuk hieronder op deze pagina geschreven door Marjet
Deuten.

Gemeenteavond
Tot slot nodigt de kerkenraad u uit voor de gemeenteavond op
dinsdag 30 mei in de Ontmoetingskerk van 19.30 uur tot
21.30 uur. De bedoeling is dat u geïnformeerd wordt omtrent
de gang van zaken binnen onze gemeente en dat we met
elkaar daarover in gesprek gaan. U bent van harte welkom!

Guus Luchtenberg

Dinsdagavond 30 mei, 19.30-21.30 uur

GEMEENTEAVOND
GROENE ONTMOETINGSKERK
De Ontmoetingskerk is al sinds de ingebruikname in 2015 een
Groene Kerk. Onlangs werden we uitgenodigd voor een netwer-
kavond met andere groene kerken uit de regio. In de Lasonder-
kerk kwamen leden van zo’n 10 kerken bij elkaar om inspiratie
bij elkaar op te doen. Kerken uit de hele regio en van verschil-
lende achtergrond, die allemaal het bewustzijn over het duur-
zaam omgaan met onze aarde willen vergroten.
In onze Ontmoetingskerk
was er tot 2015 een Com-
missie Groene Kerk. De com-
missie kende een wisse-
lende samenstelling en is
om allerlei redenen stilgeval-
len. Het was vooral een
gebrek aan tijd; het ontbrak
zeker niet aan enthousi-
asme. Onze gemeente heeft
een behoorlijk ‘groen’
bewustzijn, maar toch zijn
er nog wel wat stappen te zetten om onze voetafdruk te verklei-
nen. Het zou mooi zijn om de Groene Kerk weer nieuw leven in
te blazen.
Op de netwerkavond werden verschillende ideeën gedeeld en
dat maakte mij in ieder geval weer enthousiast. Groen geloven
gaat niet alleen om zonnepanelen op het dak, het heeft ook
een directe relatie met gerechtigheid en solidariteit. Een eerlijke
verdeling van de beschikbare grondstoffen, verbinding met de
schepping, een eerlijke prijs betalen voor producten, een
schone lucht voor onze nakomelingen. God heeft ons de aarde
in beheer gegeven en we hebben daarmee de verantwoordelijk-
heid gekregen voor alles wat leeft.
Activiteiten die in andere kerken worden georganiseerd zijn
bijvoorbeeld: koken met groenten uit de eigen moestuin, een
boekbespreking, lezing, filmavond, excursie, zwerfvuil rapen,
energiebesparende maatregelen, natuurwerkdag, de Micha-cur-
sus, deelboekenkast, een vaste rubriek in het kerkblad, etc.
Vind je het leuk om in de Ontmoetingskerk vorm te geven aan
de Groene Kerk? Laat het me weten op 06-23972829 of
mdeuten@proton.me.
Ik vind het leuk om veel reacties te krijgen!

Marjet Deuten

AUTODIENST
In het verleden was er een autodienst.
Gemeenteleden die niet zelf over vervoer beschikten om de
kerkdienst te bezoeken, konden een beroep doen op andere
gemeenteleden, die de beschikking hadden over een auto.
In de coronaperiode en door ziekte is dit in de versukkeling
geraakt.
We vragen ons af of het wenselijk is om een en ander weer op
te starten.
Daarom willen we inventariseren
● wie wil hiervan gebruik maken
● wie wil op zondagochtend iemand meenemen in de auto

naar de kerk
Belt u mij gerust om aan te geven of u wilt rijden of gereden
wilt worden.
Dit is nog maar een peiling!, wij kunnen dan bekijken of we iets
kunnen reliseren in de toekomst.

Trix Mannak
06-48505818

CATECHESE BELIJDENIS
Misschien heeft u ergens de kleine aankondiging gezien; wie
doet er mee met een belijdeniscatechese? In de zeven weken
tussen Pasen en Pinksteren spreken zeven ‘geloofsleerlingen’
samen met Anja Serdijn en ds. Hanneke Siebert over Geloof,
God, Jezus, de Heilige Geest, Kerk, gebed en door alles heen
over ikzelf. Wat mag ik geloven, waarop mag ik hopen, waar-
voor mag ik bidden? Tijdens een gezamenlijke maaltijd duiken
we steeds ferm de diepte in en verkennen we bijbelverhalen, de
hoop en de wanhoop, de doorwerking in het eigen leven. We
maakten een ‘stille wand-discussie’ rond “geloof” en tekenden
met woorden het Aangezicht van de Allerhoogste. De groep is
heel divers en er is grote bereidheid naar elkaar te luisteren en
elkaar zo verder te brengen. Op Hemelvaartsdag komen we
een middag en avond bij elkaar en gaan met andere kerkgan-
gers en vertrouwde personen in gesprek over de geloofsbelijde-
nis. Van deze groep zullen enkelen op Pinkstermorgen belijde-
nis doen en één van hen zal ook gedoopt worden. Het is bijzon-
dere en inspirerende reis die we met elkaar maken!

PAASTIJD EERSTE PETRUSBRIEF
Paastijd Eerste Petrusbrief
We zijn ons er met elkaar in toenemende mate van bewust dat
woorden, zinnen, uitdrukkingen, er nogal toe doen. Woord-
keus, inclusief taalgebruik; het luistert nauw om ‘goede woor-
den’ tot en met elkaar te spreken. In het A-jaar staat in de Paas-
tijd de eerste Petrusbrief op het leesrooster en meestal worden
de lastigste gedeelten uit deze brief eruit geroosterd en wegge-
laten. De daar gebruikte taal en gekozen beelden roepen iets
ongemakkelijks op en de manier van schrijven over de positie
van slaven en vrouwen past toch werkelijk niet meer bij de
wijze waarop we daar vandaag over denken en spreken! Met
het weglaten van deze ongemakkelijke gedeelten, wordt de
Bijbel van lieverlee echter steeds meer aangepast en salonfähig
gemaakt tot een boek waar we ons geen buil aan kunnen
vallen. Dit jaar hebben de roostermakers bewust gekozen om
de “hoofdpijndossiers” te laten staan. In prediking en verkondi-
ging hoeft de bijbel immers niet het laatste woord te hebben,
in een eredienst kunnen en moeten de ‘heilige teksten’ ook
onder kritiek komen te staan. “Laat de bijbelse teksten maar
knerpen en krassen; liever schuren en wringen dan dat onge-
wenste bezinksels er bij voorbaat al zijn uitgefilterd.” De roos-
termakers onderstrepen wel de meegegeven leeswijzer uit 1
Petrus: “Leef als vrije mensen…”, “Houd iedereen in ere” (1
Petrus 2: 16 - 17)

BIJ DE DIENSTEN
Op 7 mei gaat ons gemeentelid dhr. Wytze Ekker voor. Op 21
mei is ds. Juijn voorganger; ds. Juijn is predikant te Delden en
was in 2022 één van de visitatoren van Enschede. Op 28 mei
(Pinksterzondag) zullen enkele gemeenteleden ‘openbare belij-
denis van hun geloof afleggen’ (zoals dat plechtig heet). In de
zeven weken tussen Pasen en Pinksteren komt een groep van 7
‘geloofsleerlingen’ elke week bijeen voor een intensief traject
over God, Geloof, de Kerk en Ik. Enkelen van hen hebben al
uitgesproken op pinksterzondag belijdenis te willen doen; één
van hen zal ook gedoopt worden. Anderen weten het op
moment van schrijven nog niet zeker. (Vandaar dat er hier nog
geen namen genoemd worden.) Die zondag worden door de
cantorij de twee prachtige liederen gezongen die op pagina 12
dit blad besproken worden!

WE VIEREN DE LIEFDE.
Inmiddels zijn ze al twee jaar voor de wet getrouwd. Maar door
corona kon een groot feest maar steeds niet gevierd worden en
dat gaat nu toch gebeuren. Lara Bommartini en Pim Rogier van
der Werff gaan op de zaterdag 27 mei 2023 in het Rusttheater
in Reutum trouwen. Op deze bijzondere locatie wordt in de
buitenlucht hun huwelijk na een korte ceremonie ingezegend.
Hun kinderen, Teun en Amelie, en vele familieleden en vrien-
den verheugen zich samen met hen over dit blijde gebeuren.
We wensen Lara en Pim en hun gezin alle geluk, veel liefde en
heel veel plezier op deze zo bijzondere feestdag.

VAN DE PREDIKANTEN
“Houd moed, heb lief” zijn woorden uit een gedicht van Ingmar
Heytze en deze woorden werden in Coronatijd veelvuldig
gebruikt om mensen te bemoedigden. Het doet ons goed deze
woorden ook nu welgemeend en veelkleurig van u te mogen
horen.

Nog altijd met halve kracht.
ds. Hanneke Siebert en ds. Ellen Sonneveld
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Landelijke kerk
Uit de Generale Synode

van 21-22 april 2023

D s Steven H. Fuite, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk België opent
de vergadering met informatie over de protestantse kerk in Belgie. De VPKB
heeft ca 100.000 leden, verdeeld over 6 geografische regio’s. Tussen de

Franstalige en Nederlandstalige gemeenten bestaat een uitstekende samenwerking.

Drie ambtsprofielen
Vanwege de toename in verschei-
denheid van kerkplekken en de
daarbij behorende verbreding van
voorgangers die als professioneel
geestelijk leider aan een gemeente
/ kerkplek worden verbonden
heeft de synode het rapport “Wer-
kers aan het mozaïek van kerk-
plekken” met enige opmerkingen
aanvaard. Kenmerkend is de ver-
deling in drie ambtsprofielen:
1) Dienaar des Woords – predikant;
2) Dienaar des Woords – pastor;
3) Kerkelijk werker – specialist.
Principieel hebben predikant en
pastor dezelfde roeping en werk-
zaamheden waardoor hiërarchie-
vorming voorkomen wordt. De
predikant onderscheidt zich door-
gaans door academische kennis,
vaardigheden en reflectie (concep-
tueel) en kan derhalve een grotere
gemeente leiden of meerdere klei-
nere gemeenten coördineren; de
pastor is meer gericht op persoon-
lijk gerichte contacten (agogisch)
in de diversiteit van het leiden van
een kleinere wijk- / kerngemeente
of pioniersplek. De kerkelijk
werker - specialist wordt door-
gaans aangesteld voor catechese,
jongerenwerk of ouderenzorg en
krijgt de mogelijkheid om met of
voor zijn doelgroep incidenteel
een kerkdienst te leiden.
Gedetailleerde uitwerking van
deze ambten en specialisten vindt
plaats in de werkgroepen:
1) opleidingen,
2) rechtspositie,
3) samenwerking,
4) beroepbaarheid.
Specifieke aandacht wordt
gegeven aan de mogelijkheid van
doorgroei van pastor naar predi-
kant. De classis krijgt geen extra
bevoegdheden om samenwerking
tussen naastliggende gemeenten
af te dwingen. Ten behoeve van
de komende interpretatie van het
ambt pastor dienen de classes
overzichten samen te stellen van
personen aan wie zij preekconsent
en eventueel sacramentsbevoegd-
heid hebben verstrekt.

Nieuwe Kerngemeenten
Naast de bestaande kerngemeen-
ten “Geloven in Spangen” en
“Betondorp Bloeit” zijn in de syno-
devergadering “Het Baken” in
Woerden en “De Pelgrim” in Zoe-
termeer als kerngemeente toege-
voegd aan de Protestantse Kerk.
Een kerngemeente heeft een
aparte lichtere status binnen onze
kerkorde tussen een pioniersplek
en een reguliere gemeente waar-
door verbinding met maatschappe-
lijke organisaties en alternatieve
vormen en leerstijlen op een
andere wijze vormgegeven kan

worden zonder de kerkvormen en
oorspronkelijke leden binnen een
reguliere gemeente teveel uit te
dagen.

Israel-Palestina
In het kader van upgrading van de
IP (Israël – Palestina) nota uit
2008 is met de WereldRaad van
Kerken, waarbij het bezoek aan
Yad Yassem zeer indrukwekkend
was en later met onze eigen Kerk
in Actie, met o.a. aandacht voor
Palestijnse Christenen een bezoek
aan Israël gebracht. De ervarin-
gen kunnen het beste worden
samengevat in de aanduiding: “er
is een Werkelijkheid in Meer-
voud”.
Het IP beleid wordt gebaseerd op:
“Werk maken van Recht en
Gerechtigheid”. Dit wordt gereali-
seerd door
1. lees samen met Israël en

Palestijnen de schriften vanuit
hun eigen context, b.v. rond
de toekomstvisie van het
Koninkrijk van God,

2. raak de wonden aan, benoem
situaties van onrecht, ga de
pijn en de trauma’s niet uit de
weg,

3. draag bij aan lokale inclusieve
gemeenschappen inclusief
kerken.

Als gevolg van de reizen en een
onterecht geïnterpreteerde uiting
van meeleven kreeg onze scriba
publiekelijk twee forse vegen uit
de pan, of van I zijde of van P
zijde die behoorlijk hard aankwa-
men!

Veilige Kerk en invoering
Verklaring omtrent Gedrag
In het kader van veilige kerk heeft
de synode kerkordevoorstellen in
eerste lezing aangenomen waar-
door het enerzijds verplicht wordt
dat van leidinggevende personen
die namens de gemeente met
kwetsbare mensen omgaan een
Verklaring Omtrent Gedrag
gevraagd moet worden, anderzijds
dat door de gemeente, eventueel
in een samenwerkingsvorm een
onafhankelijke vertrouwensper-
soon wordt aangesteld.
Aangezien de classicale colleges
van Opzicht gelukkig weinig erva-
ring hebben met klachten van sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag
zullen dergelijke zaken landelijk in
een interclassicaal college van
opzicht worden behandeld waar-
door deskundigheid en ervaring
worden geclusterd en de bena-
deelde persoon professioneler
wordt begeleidt.

Ale Holsbrink,
lid Generale Synode

‘Gods complot: méér dan polarisatie’

D at is het thema van de Oecumenelezing op vrijdagmiddag 12 mei (Geertekerk,
Utrecht). Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes zijn kort,
tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties,

waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander.

Hoe gaan kerken om met scherpe
tegenstellingen in de maatschappij
of binnen de eigen kring? Is chris-
telijk geloof een pleister voor alle
wonden, een mantel der liefde
waarmee alle felheid wordt afge-
dekt? Wat reiken de bronnen van
ons geloof in Schrift en traditie
ons aan?
Onder de noemer 'Gods complot:
méér dan polarisatie' houdt Mgr.

dr. Dirk Jan Schoon – bisschop
van Haarlem van de Oud-Katho-
lieke Kerk en lid van het Modera-
men van de Raad van Kerken in
Nederland – deze Oecumenele-
zing 2023. Aansluitend is er een
panelgesprek.

U kunt zich aanmelden via de
website van de Raad van Kerken
in Nederland (raadvankerken.nl)

Op (zorg)vakantie met het vakantiebureau

‘Vakanties met Aandacht’

W ilt u er eens een weekje tussenuit en onbezorgd genieten van vakantie?
Maar mét de zorg die u thuis gewend bent?
Dat kan met een vakantie van Het vakantiebureau.

Het vakantiebureau is gespeciali-
seerd in zorgvakanties en senio-
renvakanties. U geniet van uw
vakantie in één van de zorghotels
in Nederland: in Doorn, Wezep of
Ermelo of tijdens een vaarweek op
het schip de Prins Willem-Alexan-
der. Er zijn ook vakantieweken
voor mensen met een speciale
zorgbehoefte zoals mantelzorgers
en hun dementerende partner,
mensen met een visuele beper-
king, mensen met een verstande-
lijke of meervoudige beperking,
etc.

Persoonlijke aandacht
Gediplomeerde verpleegkundigen,
verzorgenden en andere vrijwilli-

gers staan tijdens de vakantiewe-
ken voor u klaar om u een heer-
lijke vakantie met persoonlijke
aandacht te bezorgen. Zij bieden
u een luisterend oor en een hel-
pende hand. Ook is er in de
meeste vakantieweken een pastor
(predikant of geestelijk verzorger)
aanwezig met wie u - indien
gewenst - van gedachten kunt wis-
selen over zaken die u bezig
houden.

Gezelligheid en uitstapjes
Uiteraard is er tijdens zo’n vakan-
tieweek volop gezelligheid tijdens
de activiteiten en uitstapjes die
worden georganiseerd. Denk bij-
voorbeeld aan creatieve work-

shops, uitstapjes met de bus, een
ritje op de rolstoel- of duofiets of
een wandeling door de prachtige
omgeving van de accommodaties.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie leest u op de web-
site: www.hetvakantiebureau.nl.
Hier vindt u een overzicht van alle
vakanties en kunt u ook een (digi-
tale) vakantiegids aanvragen. U
kunt uw vakantie direct via de
website digitaal aanvragen of met
het papieren reserveringsformu-
lier.
Vragen? Neem dan contact op
met Het vakantiebureau, per mail
info@hetvakantiebureau.nl of bel
0343-745890.

(Zorg-)vrijwilligers
gezocht

Deze zorgvakanties zouden niet
mogelijk zijn zonder de hulp van
enthousiaste en ervaren vrijwilli-
gers. Jaarlijks helpen 1500 vrijwil-
ligers mee in de vakantieweken.
Zij bieden de gasten een luiste-
rend oor, helpen met de zorg en
organiseren leuke uitstapjes.
Lijkt het u leuk om eens een
weekje mee te gaan met zo’n
Vakantie met Aandacht? Uw
hulp is zeer welkom! Het vakan-
tiebureau is in het bijzonder op
zoek naar gediplomeerde zorgvrij-
willigers (met of zonder BIG-regi-
stratie, verzorgende IG, verpleeg-
kundigen en verzorgenden
niveau 2 of niveau 3).
Meer informatie vindt u op
www.hetvakantiebureau.nl/vrijwil
liger of mail
info@hetvakantiebureau.nl of bel
0343-745890.
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Bethelkerk
Protestantse gemeente van bijzondere aard
Adres kerkgebouw:
J.H. Boschstraat 30
www.bethelkerk-enschede.nl
Predikant:
ds. A.S. Brinkman
Haaksbergerstraat 207 (7513 EM)           tel.: 06-47145045
 e-mail: predikant@bethelkerk-enschede.nl

Predikant:
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstr.819, 7548 PB
Tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg, Mastbos 61
7543GM te Enschede
Tel. 06-55075120

Secretaris Diaconie:
Mevr. E . Harms-Snijders
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP Enschede
Tel. 4767733

College van
Kerkrentmeesters:
Lammerinkweg 1, (7546 RD)

Banken:
Rabobank:
NL46 RABO 0316 7005 41
S.K.G.:
NL24 RABO 0373 7304 38
t.n.v. Protestants Gemeente
Usselo

Usselo-Boekelo-Twekkelo
Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo Twekkelerweg 110, Twekkelo
Website www.protestantsegemeente-usselo.nl

Verzending Kerk & Stad:
Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Enschede, 053
4314464 E-mail: info@pgenschede.nl

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo:
Postbus 10016, 7504 PA Enschede
Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en de uitgifte van grafrechten: telefoon 06
23726729 t.n.v. Riëtte Wissink-Roossink e-mail mts-wissink@outlook.com

Kijk voor het laatste nieuws en het rooster van de vieringen op de website van de OGH.

Voorgangers:
Ds. B. Wijnbergen
Pastor A. Kemper
Pastor F. Peters
Pastor F. Beuger
Mevr. G. Slütter-Peterkamp

Secretaris:
Gerdien Looman, tel. 06-
12267322,   Email:
secretariaat@ogh-enschede.nl

Penningmeester:
R. ten Thij, tel.nr. 4772680.
Bank:
NL43 INGB 0664 9791 57

Kostersgroep:
A. Fransen, tel. 4771218

Oecumenische
Geloofsgemeenschap

Plaats kerkdiensten:
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050
Website: www.ogh-enschede.nl

Geen kopij ontvangen.

Paasontbijt
Voorafgaand aan de dienst was er op 1e
Paasdag een paasontbijt. Aan de mooi gedekte
tafels liet het ontbijt ons heerlijk smaken. We
kunnen terug zien op een gezellig en sfeervol
samenzijn.

Jorike Kits
scriba PGL

Zangavond op zondagavond 7 mei 2023,
19.00 uur in de Bethelkerk.
Zie poster hiernaast.

Advertenties

Adverteren in Kerk&Stad?

Neem contact op met het
kerkelijk bureau

via info@pgenschede.nl of
053-4314464

Protestantse Gemeente Lonneker
Adres kerkgebouw:
Dorpsstraat 44
www.kapeluitliefdelonneker.nl

Overige gemeenten
Vrijzinni-
gen

Vrijzinnigen Oost-Twente is een
vereniging van vrijzinnig,

ondogmatisch denkende mensen.

Vieringen worden gehouden in de Johannes-
kerk, Twekkelerweg 110 in Enschede

Voorganger is Nicoline Swen-Fischer, 06 224
979 69
voorganger@vrijzinnigenoosttwente.nl

Bloemen.
Een bloemengroet vanuit de Kapel is op 26
maart gegaan naar dhr. H.B. de Roest, op 2
april naar familie v. Rhee, op 9 april naar ds. E.
de Bruin, op 16 april naar mevr. J. Wormsbe-
cher - Snijder en op 23 april naar familie v. Hol-
land.

Activiteiten en vieringen
Zondagmiddag 14 mei is er om 14.30 uur een
High Tea in het Kulturhus in Twekkelo.
Vooraf houdt Jan Bijkerk dan een lezing met
het onderwerp: “Muziek in ceremonie en ritu-
eel”. Hij zal dit toelichten met muziekfragmen-
ten.

Op 1e Pinksterdag 28 mei is er om 10.00 uur
een viering in het Johanneskerkje in Twekkelo.
Marchel Chevalking gaat dan voor.

Namens Vrijzinnigen Oost Twente
Henk Eijgelaar

Predikant:
ds. G.Elzenga
email: predikant@kapeluitliefdelonneker.nl
tel.nr.: 0657541783

Scriba:
F.J.Kits-Rozeboom;
telnr: 0624999593
emailadres: scriba@kapeluitliefdelonneker.nl

Bank
NL43 RABO 0373 7138 00
t.n.v.: Prot. Gemeente Lonneker.

Diaconie:
RABO
reknr: NL97 RABO 0316 8601 58;
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lonne-
ker

Zangavond PKN-Ring Enschede op 11 mei 2023
Houdt u van zingen? Dan hopen we dat u
meedoet met de zangavond op donderdag
11 mei. De Ring Enschede organiseert deze
avond in de Ontmoetingskerk te Enschede
vanaf 19.30 uur.
De Ring heeft als taak de saamhorigheid
tussen protestantse gemeenten in de regio
te bevorderen. Door middel van een avond,
waarop koren, cantorijen en allen die van
zingen houden, elkaar kunnen ontmoeten,
willen we dat op 11 mei doen.
De avond zal onder de inspirerende leiding
staan van ds. Hanna Rijken, universitair
docent ‘Theologie en de kunsten (in het
bijzonder kerkmuziek)’ aan de Protestantse
Theologische Universiteit. Enkele koren en

cantorijen uit de regio zullen hun medewer-
king verlenen.
We hebben de bedoeling samen Gods lof te
zingen met bekende liederen uit het Lied-
boek, maar daarnaast ook nieuwe liederen
te leren. Ook vinden we het belangrijk dat
leden van de protestantse gemeenten uit de
regio elkaar ontmoeten en nieuwe contac-
ten leggen.
Het programma van de avond is als volgt:
- Opening
- Samen inzingen
- Samen met de koren liederen zingen, met
korte toelichting op de liederen
- Afsluiting
- Koffie en ontmoeting

We hopen dat u meedoet met de zangavond
op 11 mei in Enschede! Vooraf aanmelden
is niet nodig.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stuurgroep Ring Enschede:

Andries Bijmold (Enschede)
Anke de Boer-Hulstijn (Goor)

Henk Grooters (Borne)
Ds. Hennie Marsman (Losser)

Cees van der Sluijs (Goor)
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Bredere kerk
Het Coventryberaad en de Russisch-Orthodoxe kerk

internationaal en in Nederland

O p 22 maart 2019 - precies 74 jaar na het bombardement dat het deel van
Enschede wegvaagde waar na de oorlog de Boulevard 1945 aangelegd kon
worden - houden we ook in deze stad elke vrijdag het Coventrygebed in

verbondenheid met honderden steden wereldwijd die ook door oorlogsgeweld zijn
getroffen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne - waar het door ons herdachte
oorlogsleed nog dagelijkse praktijk is - wordt dit gebed voor vrede en verzoening in
Enschede voorafgegaan door het luiden van de klok van de kerk en wordt het gebed
ook elke week in onze buurgemeenten Haaksbergen en Hengelo gehouden.

Vredesoproep aan de patriarchen
Toen vorig jaar binnen onze Ont-
moetingskerkgemeente het initia-
tief genomen werd om aan het
eind van de Paasviering een
oproep te doen aan de patriar-
chen in Moskou en Kiev om zich
als mede-christenen te richten tot
hun respectievelijke regeringen
en vanuit het licht van Pasen aan
te dringen op een onmiddellijk
staakt-het-vuren om verlost van
de eigen dynamiek van de oorlog
vredesbesprekingen te kunnen
beginnen, vond dit initiatief
onmiddellijke navolging in andere
Nederlandse Coventrysteden.
En dit jaar was het de Coventry-
groep in Den Haag die het initia-
tief nam om ook dit jaar een geac-
tualiseerde brief met hetzelfde
pleidooi aan beide patriarchen te
versturen. Een initiatief waar we
als Ontmoetingskerk in Enschede
aan het eind van onze Paasviering
weer gehoor aan hebben gegeven.

Ontmoeting in Deventer
Anderhalve week later vond vorige
maand de halfjaarlijkse landelijke
bijeenkomst van de circa 20 bij
het Coventryberaad Nederland
aangesloten gebedslocaties plaats
in de Magistraatskapel van de
Lebuïnuskerk in Deventer waar
ook wekelijks het Coventrygebed
wordt gehouden. (Heel toepasse-
lijk bevindt het gemeentelijke oor-
logs-monument waar de jaarlijkse
4-mei-herdenking plaatsvindt zich
aan de buitenmuur van deze
kapel - zie onderstaande foto).

In Deventer is men gezegend met
de aanwezigheid van een Rus-
sisch-Orthodoxe Kerk en in het
kader van vrede en verzoening
had de lokale Coventrygroep de
aan deze kerk verbonden aarts-
priester Theodoor van der Voort
(zie foto rechtsboven) uitgenodigd
om met ons te delen welke impact
de oorlog op hem zelf en zijn ker-
kelijke gemeenschap heeft.

Van der Voort is tijdens zijn hele
werkzame leven zeer regelmatig
en ook vaak voor langere tijd in
Rusland geweest. Hij heeft er een
deel van zijn studie gedaan en was
in diverse regio’s werkzaam in
hulpprojecten ter ondersteuning
van de Russisch Orthodoxe kerk.
Hij mag de Russen erg graag en
benadrukt het onderscheid tussen
de gewone Russische bevolking en
de regering van het land.
Ook de huidige patriarch, Kyrill,
kent hij persoonlijk: tijdens zijn
studie als rector van de theologi-
sche universiteit en tijdens de
hulpprojecten als metropoliet die
verantwoordelijk was voor de maat-
schappelijke activiteiten van de
kerk. Van der Voort beschrijft hem
als een aimabele en zeer bij
gewone mensen betrokken kerk-
vorst. Dat Kyrill thans ondubbelzin-
nig de kant van de Russische rege-
ring heeft gekozen kan Van der
Voort niet begrijpen en het doet
hem persoonlijk ook pijn.
Hoewel de in Moskou zetelende
patriarch ook in Deventer als het
hoofd van de Russisch Orthodoxe
kerk beschouwd wordt, wordt
diens standpunt over de Russische
invasie in Oekraïne hier en vrijwel
overal door Russisch-Orthodoxe
kerken buiten Rusland niet
gedeeld. Dat geldt ook voor de
omvangrijke Russisch-Orthodoxe
kerk in Oekraïne. Een en ander
betekent dat Oekraïense vluchte-
lingen in Deventer en wijde omge-
ving niet alleen hartelijk ontvan-
gen worden door de lokale Rus-
sisch-Orthodox kerk, maar dat zij
bovendien geen enkele moeite
hebben de Russisch-Orthodoxe
kerk te Deventer te bezoeken en
als broeders en zusters met de
Russische kerkgangers om te gaan.
Veel Oekraïense vluchtelingen
bezoeken de reguliere diensten in
de Russisch-Orthodoxe kerk te
Deventer (die daardoor letterlijk
uitpuilt), maar één keer per
maand wordt speciaal voor en met
name met hen hen op zaterdag-
avond ook een viering gehouden in
het kerkslavisch. Dat is volgens
Van der Voort een waar feest,
gezien het aantal professionele
zangers dat zich onder de vluchte-
lingen bevindt.

In Rusland
Gevraagd naar de situatie in
Rusland moet Van der Voort erken-
nen dat hij met veel van zijn vrien-
den in Rusland niet over de oorlog
kan praten. Soms omdat men
bang is dat de overheid meeluis-
tert, soms omdat men de over-

heidspropaganda klakkeloos aan-
neemt.
Russen die zich openlijk tegen de
oorlog verzetten - met name
dienstweigeraars - hebben het
land inmiddels verlaten via
Kazachstan, Georgië, Turkije of
Servië: landen die de grens met
Rusland voor het personen(vlieg)-
verkeer nog niet gesloten hebben.
Voor kritische Russen in Peters-
burg is het fnuikend dat Finland
de grens gesloten heeft. Verder

wijst Van der Voort erop dat een
onderbelichte verzetsdaad van
gewone Russen erin bestaat dat
men Oekraïners die tegen hun wil
aan de Russische kant van het
front zijn beland, via hele netwer-
ken naar de Baltische staten weet
te smokkelen.
Het Coventryberaad Nederland
bezint zich op nadere initiatieven
voor vrede en verzoening in deze
oorlog.

Jan Schaake

COLUMN
Rusland is niet de vijand
Paulus fulmineert in de eerste
hoofdstukken van zijn brief aan
de Romeinen tegen het zondige
leven van afvallige Joden. Ik zou
in het algemeen niet snel op deze
brief reageren met: ‘Ja gezellig,
kom fijn langs’, maar de Romei-
nen hebben geen keuze: Paulus is
onderweg.

Hij roept in dit kleine stukje een
heleboel waar hele referaten over
te schrijven zijn. Zo vind ik
hoofdstuk 2 vers 14 e.v. mooi:
‘Wanneer namelijk mensen uit
volken die de wet niet hebben, de
wet van nature naleven, dan zijn
ze zichzelf tot wet, ook al hebben
ze hem niet’. In het Nederland
van nu leven we allemaal in omge-
vingen waar meer mensen niet in
God geloven, dan wel. En temid-
den al die goedwillende, aardige
en bevriende goddelozen vind ik
het een troostende gedachte dat
God ook hen beloont naar hun
daden (hoofdstuk 2 vers 6 cj verst
14-16).

Wat mijn aandacht trok echter is
hoofdstuk 3 vers 1: ‘Wat hebben
de Joden dan nog voor op
anderen?’ In het voorgaande
dacht ik gelezen te hebben dat
het antwoord is: niets, maar dat is
blijkbaar niet waar. Paulus heeft
erg veel woorden nodig voor wat
ik als volgt wil vertalen / samen-
vatten. En ik ben me er van
bewust dat een andere uitleg heel
goed mogelijk is: Joden hebben de
zegening van de wet, Gods uitver-
koring en zegen, maar moeten
zich er terdege van bewust zijn
dat Jood zijn niet zomaar betekent
dat hij een beter mens is. Dat God
hem enkel belonen zal omdat hij
besneden is. Sterker nog na alle
voordelen wordt hij harder beoor-
deeld. Hij moet immers beter
weten.

Dat geld voor ons als Christenen
ook: Levend met Gods zegen, met
Zijn woord als leidraad zijn we
niet alleen gezegend, maar ook
beladen met verantwoordelijk-
heid.

Sterker nog, dat geld ook voor ons
als Nederlanders, Europeanen en
democraten. Wetende wat
democratie en vrijheid inhoudt,
hoe het is ontstaan en hoe we het
in stand houden, leven we niet
alleen in vrijheid en onbeschrijf-
lijke rijkdom. Het belast ons ook
met de verantwoordelijkheid er
zuinig op te zijn, te koesteren, te
beschermen en misschien wel om
er voor te vechten. En dan
vechten we niet tegen de Russen,
de Chinezen of de Duitsers. Niet
voor Nederland, Baskenland,
Noord Ierland of de Oekraine.
Dan vechten we tegen tiranie,
dictatuur en onrechtvaardigheid.

AlfredBanen@gmail.com

Bijeenkomst op 6 juni over, en
pelgrimage in oktober naar Coventry
De wereldwijde beweging voor vrede en verzoening vanuit de verwoes-
ting door oorlog en geweld is begonnen in de Engelse stad Coventry
dat op 14 november 1940 door de Duitse luchtmacht werd platgebom-
bardeerd, zoals Rotterdam precies een halfjaar eerder. De middel-
eeuwse kathedraal van Coventry werd toen volledig verwoest en zowel
de ruïnes ervan als de na de oorlog ernaast gebouwde kathedraal
vormen een indrukwekkend centrum van herinnering èn inspiratie.

Onlangs hebben onze gemeenteleden Anja en Bob Samson Coventry
bezocht en talloze foto’s gemaakt en verhalen gehoord. Die foto’s en
verhalen wil Anja graag met ons delen en wel op dinsdagavond 6 juni
a.s. in de ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk. Meer informa-
tie hierover kunt u lezen in het juni-nummer van Kerk&Stad, maar u
kunt nu de datum alvast noteren.

Verder is op de in Deventer gehouden bijeenkomst van het Coventry-
beraad Nederland gesproken over een gezamenlijke pelgrimage naar
Coventry. Anders dan bijvoorbeeld de pelgrimage naar Santiago de
Compostella gaat het in dit geval niet om een voetreis ernaartoe (we
gaan gewoon met de trein) maar om een vierdaagse pelgrimstocht
langs de plaatsen van herinnering en inspiratie in Coventry zelf. De
pelgrimage vindt plaats van 17 tot 20 oktober a.s.
Belangstellenden (regelmatige deelname aan het wekelijkse Coventry-
gebed is geen vereiste!) kunnen voor meer informatie contact
opnemen via het email-adres coventry@pgenschede.nl
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En verder …
LIED VAN DE MAAND
Kom o Geest des Heren, kom

In dit artikel wil ik het
hebben over lied 669,
‘Kom o Geest des
Heren, kom’ en het
gedicht dat er direct
na is opgenomen in
het liedboek, ‘Hier-
heen, Adem’. De
melodie hiernaast
komt uit Gezangen
voor Liturgie, nr. 464,
en is zichtbaar ingewikkeld. Dat
zien we ook aan de tekst in het
geheel: strofisch is dat niet één
keer hetzelfde en de uitvoer van
het lied is daarom nooit praktisch
inzetbaar als gemeentezang, zelfs
met koorondersteuning niet.
Lied 669 en het gedicht vinden
hun oorsprong in de sequens
‘Veni Sancte Spiritus’, die in de
r.k. kerk al eeuwenlang wordt
gezongen voorafgaand aan de
evangelielezing op Pinkstermor-
gen. Wie het gedicht naast lied
669 leest ziet al snel dat de
teksten bij elkaar horen. De lied-
boekredactie heeft het ook duide-
lijk gemaakt door de bronvermel-
ding.
Toch zijn er plekken waar je in
eerste instantie de boodschap
mist. Oosterhuis gebruikte name-
lijk niet de Nederlandse berijmde
versie (Lied 669), maar een zo
letterlijk mogelijke vertaling van
het Latijns origineel. Deze is opge-
nomen in een kolom naast de
notentekst van lied 669, evenals
het gedicht, zodat we meteen alle
versies kunnen vergelijken. Een
paar parels van Oosterhuis’
spelen met en leven in taal wil ik
aan de hand van deze kolommen
inzichtelijk maken.

Speels
Het begint al met hierheen vs.
kom. Waar dat laatste in kerklie-
deren en gebeden vaker voorkomt
is de eerste uniek en doet ons
meer denken aan buitenspelende
kinderen dan aan een Godsbede.
Iets vergelijkbaars geldt voor vers
3, waar allerbeste trooster, zachte
bezoeker van de ziel wordt veran-
derd in beste tranendroger, lieve
zielsbewoner. Hier toont zich zijn
creatieve spel met dubbele lagen,
want hoewel het origineel ‘die als
beste troost biedt’ bedoelt klinkt
het hier meer als de aanhef van
een brief. Dat geldt ook voor lieve
(i.t.t. zachte).
Vers 2 is absoluut mijn favoriete
vers met drie liefkozende en sym-
bolisch gelaagde woorden: arme-
luisvader, opperschenker en har-
tenjager. Met de laatste twee koos-
namen heeft Oosterhuis mij
eeuwig voor zijn taal gewonnen,
want in opperschenker hoor ik
ook ‘opschenker’ (van de wijn van
het koninkrijk) en omdat hartenja-

gen een traditioneel kaartspel is
hartenjager een ongekend crea-
tieve manier om in zoiets serieus
als een gregoriaanse sequens een
kwinkslag te maken, zoals ook met
hierheen, beste tranendroger etc.

Driewerf
Het vers is ook sterk door de drie-
voudige aanzet van welkom. Verge-
lijk dit met ‘Heilig, heilig, heilig de
Heer’ en ‘Uw naam worde gehei-
ligd, uw koninkrijk kome, uw wil
geschiede’. (N.B. De mooiste ver-
taling van deze regels van het
Onze Vader las ik in het boek van
Rochus Zuurmond over dit gebed
des Heren en luidde: ‘heilig uw
naam - komend uw rijk - geschie-
dend uw wil’, een en al kracht en
statement.) Oosterhuis vond zulke
retoriek blijkbaar ook goed inzet-
baar: het welkom klinkt driemaal
zonder uitleg of interpunctie, als
in één adem. Verder herinnert het
ons aan de Vader (armeluisvader),
de Zoon (de opschenker van de
wijn) en de Geest (hartenjager, en
dus de speelse component van de
drie). En zoals Vader, Zoon en
Geest 3-in-1 zijn, is de Geest ze
tegelijk óók alle drie. Ik kan zulke
prachtige boodschappen écht niet
in 6 woorden vastgrijpen.

Schuld en vergeving
In Lied 669, vers 6, staat zonder
U […] is de ziel niet rein van zin.
Het Latijns origineel stelt sine Tu
[…] nihil est innoxium. Inderdaad
kan innoxium ‘onschuldig’ beteke-
nen, maar ook ‘weerloos, onge-
vaarlijk’. Oosterhuis laat het aan
de lezer en mengt beide betekenis-
sen: Zonder jou is alles […] wreed-
heid, schuld. Hij verandert verder
nihil est in homine (er is niets in
de mens) in nacht en ontij en
haalt daarmee elke associatie met
de erfzonde uit de tekst, zonder de
schuld eruit te halen. Dat is zeer
typerend voor zijn gedachtegoed.
In vers 8 staat de wat scherpe en
verwarrende formulering vreemd
ga ik, zoek mij. Dat lijkt in eerste
instantie een biecht maar dat is
het niet; het gaat hier om ‘verdwa-
len’ (Lat. devium). De zin ik zeg ja
jij, doe nee verbindt verzen 8 en 9
aan elkaar en daar zit ook wel wat
schuldbewustheid achter. Echter,
het is alsof ook hier het punt
wordt gemaakt dat we niet schul-

dig zijn vanwege de zondeval,
maar door ons handelen, zeker als
we ja zeggen en vervolgens nee
doen, als we wegdwalen van onze
oprechtheid. Niet uit onwilligheid,
nee – door onze twijfel, onze
onvastheid in het ingewikkelde,
kwetsbare leven met en naast
elkaar. Oosterhuis biedt een
andere weg hieruit dan berouw en
vergeving, nee, het antwoord is
vriendschap, zeven maal duizend-
maal.

Tot slot: of het nou erom te doen
was of niet, het einde van ‘Hier-
heen, Adem’ kent geen amen, alle-
luia. Na deze tekst past stilte, met
een tevreden lach – in eeuwig-
heid.

Mathijs Kraan

1
Kom, Heilige Geest,
zend uit de hemel
een straal van uw licht.

2
Kom, vader van de armen,
kom, gever van geschenken,
kom, licht van het hart.

3
Allerbeste trooster,
zachte bezoeker van de ziel,
zoete verfrisser.

4
Bij het werk: rust.
Bij hitte: verfrissing.
Bij verdriet: troost.

5
O, meest gezegend licht,
vul het binnenste van het hart
van uw gelovigen.

6
Zonder uw Godswil
is er niets in de mens,
is niets ongevaarlijk.

7
Reinig wat vuil is,
bevochtig wat droog is,
genees wat ziek is.

8
Versoepel wat stroef is,
verwarm wat koud is,
leid wat verdwaald is.

9
Schenk aan uw gelovigen,
die op U vertrouwen,
zevenvoud het heilige.

10
Beloon de deugd,
Schenk een zalig uiteinde,
en eeuwige vreugde.

Amen, halleluja.

1
Hierheen Adem, steek mij aan,
stuur mij uit jouw verste verte
golven licht.

2
welkom armeluisvader
welkom opperschenker
welkom hartenjager.

3
Beste tranendroger
lieve zielsbewoner
mijn vriend mijn schaduw.

4
Even rusten voor tobbers
en zwoegers, voor

krampachtigen
een verademing, ben je.

5
Onmogelijk mooi licht,
overstroom de afgrond
van mijn hart, jou zo

vertrouwd.

6
God ben jij, zonder jou
is alles nacht en ontij,
wreedheid, schuld,

7
maar jij maakt schoon.
Verflenst mijn bloem,

geef water,
zalf mijn wonden.

8
Stijf sta ik, toegang verboden,
ijzig. Ontdooi mij, koester mij.
Vreemd ga ik, zoek mij.

9
Ik zeg ja jij, doe nee.
Vergeld mijn twijfel met

 vriendschap
zeven maal duizend maal.

10
Niets ben ik zonder jou.
Dood wil ik naar jou toe.
Dan zal ik lachen.

O p 9 april, precies eerste Paasdag, overleed Huub Oosterhuis. Deze vader van
het modernistische kerklied is mij zeer dierbaar, al vanaf mijn eerste kennis-
making met ‘Lied aan het licht’, ‘De steppe zal bloeien’ en vele andere liederen.

Voor wie wil lezen over hemzelf, verwijs ik met aanbeveling door naar wikipedia.  In
deze rubriek kijk ik liever naar teksten en melodiën.

Lied 669  letterlijke vertaling ‘Hierheen Adem’



Kerk & Stad, mei 2023 13

… deze maand

K ort na mijn emeritaat leidde ik na jaren studentenpastoraat weer een
Paasmorgendienst in een tradionele gemeente. Ik zag daar wat tegenop, want
ik vreesde de vraag uit mijn begintijd: 'gelooft u nog(!) in de lichamelijke

opstanding?' In mijn welkomswoord dekte ik me in: 'Op Pasen zitten er in de kerken
mensen, die geloven in een letterlijke lichamelijke opstanding én mensen die dat niet
vermogen te geloven.' Dat was fout, want later kreeg ik van sommigen geen hand meer
bij de uitgang.

Jezus doen

Wat staat er?
Wie nauwkeurig het verhaal van
de vier evangelisten leest, ziet in
verschillende vertalingen, dat de
engelen zeggen: 'Hij is hier niet,
hij is opgewekt (passief of verre-
zen R.K.) en in Galilea zul je hem
zien'.* Verder hebben zij gehoord
van verschijningen, waarbij je
Jezus niet mag aanraken (Maria
Madalena) of waar men daar van
afziet (Thomas). Lucas laat de
leerlingen er Vijftigdagen over
doen om te ontdekken, dat Pasen
en Pinksteren op één dag vallen,
iets dat Johannes rond het jaar
honderd wist. De volgelingen
hebben eigenlijk alleen een leeg
graf. De rest is van horen zeggen.
Er is er maar één die (veertien
jaar later) zélf vertelt, dat hij Jezus
zag: Paulus (2 Kor. 12), zoge-
naamd als een onuitsprekelijke
ervaring van een kennis. Lucas
vertelt pas decennia later, dat hij
daarbij van zijn paard viel (Hande-
lingen 9).
Geloof ik in de lichamelijke
opstanding? In deze chaotische
jaren misschien wel, maar anders.

Pasen op Iona
Welke hoop kunnen we putten, uit
de ervaring dat Jezus is opgewekt?
Ik ga een decennium terug naar
mijn kolom over de Paasviering
zonder preek in de Romaanse
kerk van de communauteit op
Iona, een eilandje voor de Schotse
westkust.** Toen diende het als
voorbeeld van liturgie als rollen-
spel, nú om de lichamelijke opwek-
king van Jezus te begrijpen. Voor

wie deze kolom niet lazen, kort:
De voorganger memoriseerde
sober de drie dagen, die de gasten
gespeeld hadden. Op donderdag
de voetwassing en de maaltijd. Op
vrijdag de processie met een groot
kruis over rotsen en langs woe-
dende golven, telkens stilstaand bij
een fragment uit de Passie.
Dan dooft het licht en valt het stil.
Uit die stilte roept de voorganger:
‘Het is vroeg in de morgen en
Maria van Magdala gaat naar het
graf.’ In een lichtkring zoekt
Maria Jezus. Telkens staat ze
speurend stil in zijbeuken en
kapellen en zingt het refreinlied
‘The lord of de morning’, (‘De
Heer van de dageraad’, de Morgen-
ster). Terwijl ik dit schrijf ontroert
mij dit deel van de viering weer,
want ik wordt onvermijdelijk mee-
genomen in Maria's zoektocht, het
levensbeeld is van ons verlangen
naar de stem uit de schaduw: ‘I
am the Lord of de Morning’. De
kerkklok luidt en de Paaskaars
loopt stapje voor stapje langs de
rijen en deelt geduldig haar licht.
De voorganger roept: 'Christ is
Risen'. De echo roept het terug.
Het is het Pasen!
Mensen lopen door het elkaar en
omhelzen vreemden. Ergens komt
een viool vandaan en begint een
oneindig lied: 'The lord of de
dance' (De Heer van de dans), er
ontstaat ordening en de Paasmen-
sen dansen in het middenpad een
soort  witte-zwarte-zwanenspel. Ja,
om écht Pasen te vieren zullen we
elkaar bij de hand moeten nemen
en bukken.

Wanneer het weer stil is, ontvan-
gen de Paasmensen de zegen van
de Weg. De deur gaat open naar
de nog pikdonkere nacht geslagen
door woeste golven. De Paaskaars
stelt zich op in de hal en geeft zo
nodig weer licht mee.

Waarheen gaan zij (wij) in de
donkere wereldnacht?
Die vraag heb ik toen niet gesteld.
Misschien had ik 'Gij stil
geschreeuw'*** toen nog onvol-
doende gehoord. Velen zullen na
het afscheid in de haven (weer)
naar Galilea gaan, waae het alle-
maal begonnen was. Galilea met
zijn zieken, verlamden en vissers
op een visarm meer. Daar zullen
ze hem zien. De eeuwen door
hebben Paasmensen zich daar
aangesloten bij anderen uit vele
richtingen en geloven, die ontzet
door het massale lijden, daar
Jezus deden. Je vindt hem bij
voedselbanken in kapitalistische
landen, in gammele puinsteden,
aan de zeekusten vluchtelingen te
redden, die als verhongerende
kuddedieren op zoek gaan naar
voedsel en vrede, ze vroegen mij
'kan ik nog boodschappen voor je
doen?' Ik zag ze op de A12 en de
Maaltijd vieren in Schiphol
denkend aan Moeder Aarde...
Een schare, die niemand tellen
kan, sterren aan de hemel. Zij zijn
volgens Paulus het lichaam van
Christus. De schrijver van het
Vierde Evangelie had deze licha-
melijke opstanding al voorzien al
voorzien en schrijft aan het slot
van zijn evangelieverhaal:

'Jezus heeft nog veel meer gedaan:
als alle daden één voor één opge-
schreven zouden worden, zou de
wereld te klein zijn voor alle boe-
ken...' (Joh. 21:25)

drs. Jan de Jongh,
em. studentenpredikant UT.

www.jan-dejongh/welkom of verbeelding

noten
* De vertalngen beknopt:
NBG 1952 vertaalt in Mt, Mc en
Lc overal terecht met 'opwekking'.
Alleen kiest een redacteur als peri-
cooptitel voor 'De Opstanding'. Jh.
heeft de engelen niet, geloof
steunt bij hem alleen op het lege
graf.
De NBV14 is inconsequent: Mt.
Titel en tekst 'opstanding'; Mc. en
Lc titel 'Het lege graf', tekst 'opge-
wekt'. Jh. opstanding (hier tercht).
Nb. Jh. vertelt van Opwekking en
gave van de Geest op zelfde dag.
NBV21 verbetert alle verkeerde
vertalingen met opgewekt en
titelt: 'Hij is hier niet'.

Katholieke Bijbelstichting: 'Hij is
verrezen' als titel en door de enge-
len.
1 Cor. 15: Paulus meestal over
opwekking, een enkele maal
'opstanding'.

** Oorspronkelijke tekst: Liturgi-
sche kanttekeningen 194 op mijn
webdinges.

*** 'Gij stil geschreeuw' was een
godsnaam bij een middeleewse
mysticus, die D. Sölle gebruikte
als ondertitel voor haar 'Mystiek
en Verzet' en die Mozes ervoer op
de Horeb.

Inzicht geven
Moge de God van onze Heer Jezus
Christus, de vader van alle luister,
u een geest van inzicht schenken
in wat geopenbaard is, opdat u
hem zult kennen.

Ef. 1,17

Paulus wenst de kerk van Efeze
toe dat God haar de Geest van
wijsheid en kennis zal geven (Ef.
1:17). Dat God wijsheid aan
wijzen en goeddoeners geeft, laat
zien dat er voor de gave van wijs-
heid ontvankelijkheid moet zijn.
God strooit de wijsheid niet in het
wilde weg rond; daar is zij te kost-
baar voor. Het doet denken aan
een woord van Jezus: wie heeft,
zal ontvangen. Een van de bekend-
ste koningen van Israël, Salomo,
heeft zijn grootheid te danken aan
zijn wijsheid. God geeft hem wijs-
heid en onderscheidingsvermogen
(1 Kon. 5:9,26). Ontbreekt het

iemand aan wijsheid, vraag erom,
beveelt Jakobus aan (Jak. 1:5; vgl.
2 Petr. 3:15). Jozef was in Egypte
in staat om leider te worden door
de wijsheid die God hem gegeven
had (Hand. 7:10).

Bron: Piet Schelling, Werkwoor-
den in de Bijbel, Hun betekenis in
godsdienst en cultuur. Uitgeverij
Meinema, ISBN-13: 978 90 211
41121

Peter ter Horst

BIJBELS WERKWOORD
Advertenties

krampachtigen

geef water,

Stijf sta ik, toegang verboden,

 vriendschap

Caravaggio. Verschijning van Jezus aan Saulus/Paulus voor de poort van Damascus
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Jeugd

JONGEREN

SAVE THE DATE
12 MEI: POOLEN

14 MEI: JEUGDKERK

28 MEI: PINKSTER- EN BELIJDENISDIENST

  4 JUNI: JEUGDKERK

JEUGDKERK

JOUW TAAL, MIJN TAAL; VERHALEN VAN PASEN NAAR PINKSTEREN

OP ZONDAG 2 APRIL HEBBEN WE WEER

JEUGDKERK GEHAD, WAARBIJ HET THEMA

'PASEN' CENTRAAL STOND. OOK DEZE

OCHTEND HEBBEN WE WEER IN DE 'NIEUWE

STIJL' MET TWEE GROEPEN HEBBEN

GEWERKT: EEN JONGE GROEP BOVEN IN

HET JEUGDHONK, EN EEN OUDERE GROEP

IN DE CONSISTORIE. DAT ER VEEL OVER

DIT THEMA IS TE BESPREKEN MET ELKAAR

WERD NA AFLOOP WEL DUIDELIJK: DE TIJD

WAS 'OP', MAAR DE GESPREKSTOF NOG

NIET. DAAROM HEBBEN WE OP ZONDAG

23 APRIL HIER EEN VERVOLG AAN GEGE-

VEN.

OP 6 APRIL WAS THE PASSION IN HARLIN-

GEN, ZIE HIERNAAST HET VERSLAG VAN

RENSKE.
OOK MOGEN WE HET RESTAURANT

'HASTA LA PASTA!' NIET VERGETEN, DAT

OP ZONDAGMIDDAG 16 APRIL PLAATS-

VOND. OOK HIER ONDER AANVOERING

VAN EDWIN HEBBEN DE JONGEREN EEN

OVERHEERLIJKE MAALTIJD VERZORGD

VOOR MEER DAN 50 GASTEN.

NA DE MEIVAKANTIE PAKKEN WE DE

JEUGDKERK WEER VERDER OP.

OP ZONDAG 14 MEI IS ER REGULIERE

JEUGDKERK GEPLAND. DAN GAAN WE

VERDER MET DE LEVENSREIS VAN JEZUS.
OP ZONDAG 28 MEI BRENGEN WE EEN

BEZOEK AAN ONZE EIGEN KERKDIENST.
HET IS EEN BIJZONDERE DIENST: NIET

ALLEEN OMDAT HET PINKSTEREN IS,
MAAR OOK OMDAT ER EEN AANTAL

MENSEN BELIJDENIS ZULLEN DOEN. MOOI

OM MEE TE MAKEN EN NA AFLOOP IS ER

GELEGENHEID OM HEEL EVEN SAMEN NA

TE PRATEN IN HET JEUGDHONK. OP 4
JUNI IS ER WEER GEWONE JEUGDKERK.

TROUWENS: VRIJDAGMIDDAG 12 MEI

GAAN WE POOLEN. HOE LAAT EN WAAR

PRECIES LEES JE IN DE WHATSAPP-GROEP,
EN MOCHT JE DAAR NOG NIET IN ZITTEN

-> LAAT HET ONS WETEN!

GRAAG TOT ZIENS BIJ DE JEUGDKERK!

GROETJES VAN HARMEN, LISANNE,
ANDRIES, MARJET EN HANNEKE

P.S. DE JEUGDKERK EEN HEEFT OOK EEN

INSTAGRAM-ACCOUNT; ZIE RECHTSONDER

PASSION
OP WITTE DONDERDAG ZIJN WE SAMEN

MET EEN GROEPJE VAN DE JEUGDKERK

NAAR DE PASSION GEWEEST. WE HEBBEN

ONS VERZAMELD BIJ DE KERK EN ZIJN IN

TWEE AUTO’S RICHTING HARLINGEN GERE-

DEN. HET WAS INDRUKWEKKEND, BIJZON-

DER, NAT EN KOUD. MAAR ONDANKS DE

HARDE REGEN EN KOU WAS HET EEN ERVA-

RING OM NOOIT TE VERGETEN.
OOK HEEFT EEN GROEP JONGEREN MEEGE-

KEKEN VANUIT HET JEUGDHONK. HET

WAS EEN MOOIE AVOND!

RENSKE VAN DER MEULEN

INSTAGRAM
JEUGDKERK
DE JEUGDKERK VAN DE ONTMOETINGS-

KERK HEEFT OOK EEN INSTAGRAM

ACCOUNT! HIER LATEN ZIEN WAT WE

ALLEMAAL GEDAAN HEBBEN ALS WE BIJ-

VOORBEELD EEN DAGJE WEG ZIJN

GEWEEST, OP KAMP ZIJN GEWEEST EN

FOTO'S VAN DE PASTA-, PANNENKOEKEN-
EN STAMPPOTRESTAURANTS.
VOLG ONS HIER:

EVA VEGTER

EINDEXAMENS
BINNENKORT BEGINNEN DE EINDEXAMENS

WEER VOOR DE MIDDELBARE SCHOLIEREN.
NAMENS DE ONTMOETINGSKERK WILLEN

WIJ DE EINDEXAMENKANDIDATEN GRAAG

EEN HART ONDER DE RIEM STEKEN

TIJDENS DEZE SPANNENDE PERIODE!
KENT U IEMAND DIE EINDEXAMEN DOET

OF DOE JIJ ZELF EINDEXAMEN? STUUR

DAN EEN MAIL NAAR

JEUGD@PGENSCHEDE.NL

GROETEN, MARIEKE & ANNEMIEK

PASEN IS EEN GROOT, WONDERLIJK FEEST. HET IS

BIJNA NIET TE BEVATTEN: GOD MAAKT EEN NIEUW

BEGIN, TEGEN ALLE ANGST EN DUISTER IN. HET FEEST

IS ZÓ GROOT, DAT HET ZICH EIGENLIJK NIET OP ÉÉN

DAG LAAT VIEREN. DAAROM HEEFT DE CHRISTELIJKE

KERK, IN NAVOLGING VAN DE JOODSE FEESTEN, DE

GEWOONTE OM NA PASEN VERDER TE VIEREN. OP DE

VIJFTIGSTE DAG, DE DAG VAN ZEVEN-MAAL-
ZEVEN[1]PLUS-ÉÉN, IS HET PINKSTERFEEST.
ZO VIERT OOK DE KINDERNEVENDIENST VERDER. WE

HEBBEN ONDER ANDERE EEN PRACHTIGE WANDEL-

TOCHT GEMAAKT NAAR EMMAUS ÉN TERUG. TOEN

HET BROOD BRAK WISTEN WE HET (BIJNA) ZÉKER,
JEZUS IS OPGESTAAN!
WE HOREN PRACHTIGE VERHALEN EN GAAN AAN DE

SLAG. WAT IS DE WEG DIE JEZUS ONS LAAT ZIEN?
HOE KUNNEN WE HEM VOLGEN?
KOM JE OOK, HET WORDT VAST WEER REUZE GEZEL-

LIG! IEDERE ZONDAG OM 09:45 UUR VERZAMELEN

WE IN ONZE EIGEN RUIMTE.

GROETJES VAN DE LEIDING,
ARENDA, ANNEMIEK, MARIEKE EN MARK
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Collecten

W e vragen u om zoveel mogelijk uw gift aan de collectedoelen te geven via
GiVT of een bankoverschrijving. De ene week wordt voor een diaconaal
doel gecollecteerd, de andere week voor de kerk.

Er is 1 centraal bankrekeningnummer waarop u al uw giften kunt storten:

Wel graag de datum en/of het doel van de betreffende collecte erbij vermelden.
Als u uw collectegeld via Givt overmaakt, ziet u in het scherm altijd nog drie collecte-
doelen staan. Diakenen en Kerkrentmeesters wijzen u erop dat de bedragen die u aan
die drie collectedoelen geeft aan het ene hieronder beschreven collectedoel van de
betreffende zondag worden overgemaakt.

Collectedoelen in mei

Enschede  o.v.v. “Collecte 7 mei
Noodhulp Oekraine”.

Zondag 14 mei
Huis van Verhalen
Deze week herdenken we opnieuw
de vuurwerkramp van 13 mei
2000 in de wijk Roombeek. Na de
ramp werd het Huis van Verhalen
in het leven geroepen, een ont-
moetingsplek in die wijk,waar ver-
halen centraal staan. Het Huis
van Verhalen staat open voor
iedereen die zijn of haar verhaal,
al dan niet over de ramp, met de
betrokken gastheren en gastvrou-
wen wil delen, maar ook voor het
bezoeken van de Stilteruimte, het
ontmoeten van andere mensen
tijdens de buurtmaaltijd, en/of het
meedoen met activiteiten zoals
handwerken, bloemschikken, een
cursus en nog veel meer. Het is
ook het startpunt van een presen-
tatie en een boeiende rondleiding
door de wijk Roombeek, Alle activi-
teiten zijn gericht op ontmoeting
en het luisteren naar elkaars ver-
haal. Hiermee proberen we een
bijdrage te leveren aan de leefbaar-
heid in de wijk,  aan het welbevin-
den van mensen in de wijk Room-
beek, maar ook van hen die buiten
de wijk wonen. De collecte van
vandaag is bestemd voor dit Huis
van Verhalen. U kunt uw bijdrage
overmaken op NL76 ABNA 0592
2263 87 tnv Protestantse

Gemeente Enschede  o.v.v. “Col-
lecte 14 mei Huis van Verhalen”.

Zondag 21 mei
PKN Missionair Werk:
Kinderen en ouders samen op
zoek naar zingeving
In heel Nederland ondersteunt de
Protestantse Kerk nieuwe kerk-
plekken. Want hoewel er steeds
minder mensen naar de kerk
gaan, betekent dat niet dat er
geen behoefte is aan zingeving.
Kerken spelen hierop in met pio-
niersplekken: nieuwe vormen van
kerk-zijn waar het evangelie op
een eigentijdse manier gedeeld
wordt. Bij pioniersplek ‘Zin op
school’ in Waalwijk, bijvoorbeeld,
gaan kinderen op de basisschool
én hun ouders op zoek naar zinge-
ving vanuit het Evangelie. In zoge-
naamde kliederklassen en bij
andere activiteiten komen allerlei
levensvragen aan de orde.  Met
uw bijdrage aan de collecte onder-
steunt de Protestantse Kerk missi-
onaire activiteiten in het hele
land. U kunt uw bijdrage overma-
ken op NL76 ABNA 0592 2263 87
tnv Protestantse Gemeente
Enschede  o.v.v. “Collecte 21 mei
PKN Missionair Werk”.

Zondag 28 mei
Kerk in Actie Pinksterzending:
Bijbelcompetitie stimuleert
bijbellezen in Egypte
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo
vanzelfsprekend als in Nederland.
Veel christelijke gezinnen hebben
geen geld om een bijbel te kopen.
Dankzij de jaarlijkse bijbelcompeti-
tie lezen tienduizenden kinderen
tóch bijbelverhalen. Kerken delen
wedstrijdboekjes uit waarin ieder
jaar een ander bijbelboek wordt
behandeld. Bij elk hoofdstuk
moeten de kinderen een aantal
vragen beantwoorden en daar

Collecteopbrengsten

Tijdens vieringen in de
Ontmoetingskerk is er één
collecte.

   KerkinActie Palestina
   5 maart                   512,30

KerkinActie gevangenen
 12 maart                   721,45
   Tuinonderhoud
 19 maart                   483,82
   KerkinActie Bangladesh
 26 maart                   552,00

Collectemunten
Het door u bestede bedrag aan col-
lectemunten is samen met andere
giften aftrekbaar van uw drempelin-
komen. Het drempelbedrag is 1%
van uw gezamenlijk drempelinko-
men, met een minimum van € 60.
Dat betekent, dat u dus zonder er
zelf aan tekort te komen, meer in
de collectes kunt doen, ook
daarmee kunt u ons helpen. We
rekenen op uw aller steun.
Collectemunten zijn er in waarden
van 0,50 E.K.M. (Enschedese Kerk-
munt), 1 E.K.M. en 2 E.K.M.
● Voor vijftig munten van 0,50

E.K.M. betaalt u € 25,-
● Voor 25 munten van 1 E.K.M.

betaalt u € 25,-.
● Voor 25 munten van 2 E.K.M

betaalt u € 50.-.
Dat bedrag (of veelvouden daarvan)
maakt u over op onze bankrekening
NL38 ABNA 0592 2183 41  t.n.v.
Protestantse Gemeente Enschede
met vermelding van het door u
gewenste aantal en de soort.
Eén week na betaling (zie datum
dagafschrift van uw bankrekening)
kunt u de bestelde munten afhalen
op het kerkelijk bureau, Varviksin-
gel 139 maandag tot en met donder-
dag van 10.00 - 13.30 uur.

Zondag 7 mei
Kerk in Actie Noodhulp Oekraine:
Kerk voor de samenleving
Door de jarenlange economische
crisis in Oekraïne hadden al veel
inwoners grote moeite om de
eindjes aan elkaar te knopen, maar
de aanhoudende oorlog zet alles op
zijn kop. Raketaanvallen verwoes-
ten steeds meer de infrastructuur,
elektriciteit valt continu uit,
huizen blijven onverwarmd, er is
onvoldoende drinkwater en de
voedselvoorziening is in gevaar.
Kerken in Oekraïne schieten te
hulp en zijn een toevluchtsoord
voor ontheemden en slachtoffers
van de oorlog. Samen met hulpor-
ganisaties doen ze er alles aan om
mensen in nood te kunnen helpen.
Overal in het land worden gaarkeu-
kens ingericht, maar ook mobiele
ruimtes waar mensen even
kunnen opwarmen en een kopje
koffie of thee kunnen drinken. De
oorlog in Oekraïne betekent onbe-
schrijflijk leed voor de mensen
daar. Bijna 18 miljoen mensen in
Oekraïne hebben humanitaire hulp
nodig. De collecte vandaag lijkt
daarbij misschien slechts de
spreekwoordelijke druppel op de
gloeiende plaat, maar vele drup-
pels samen kunnen wel degelijk
een levenbrengend stroompje
vormen. U kunt uw bijdrage over-
maken op NL76 ABNA 0592 2263
87 tnv Protestantse Gemeente

helpen hun ouder(s), broer of zus
bij mee. Zo gaat de hele familie
aan de slag met de Bijbel. De com-
petitie wordt afgesloten met een
groot festival op verschillende
plekken in Egypte. Kerken uit het
hele land komen er met hun kin-
dergroepen naar toe voor een wed-
strijd over wat de kinderen thuis
hebben geleerd. Met uw bijdrage
in de collecte van vandaag maakt
u dit en ander zendingswerk van
Kerk in Actie mogelijk.. U kunt uw
bijdrage overmaken op NL76
ABNA 0592 2263 87 tnv Protes-
tantse Gemeente Enschede  o.v.v.
“Collecte 28 mei Pinksterzen-
ding”.

Zondag 4 juni
Stichting Present
De Stichting Present is een part-
nerorganisatie van Kerk in Actie.
Present slaat een brug tussen
mensen die iets hebben te bieden
en mensen die daarmee geholpen

kunnen worden. Ze werkt samen
met professionele hulpverleners,
en biedt aanvullende praktische
hulp aan mensen die door gebrek
aan geld, sociaal netwerk of een
goede gezondheid de steun van
anderen nodig hebben. Ieder jaar
organiseert  Present de Verander-
dag, ook in Enschede. Iedereen
van jong tot oud kan dan meedoen
en iets betekenen voor een ander,
denk bijvoorbeeld aan het oprui-
men van een schuur, het omspit-
ten van een tuin of het schilderen
of behangen van een kamer.
Omdat Present behalve al die hel-
pende handen ook wel wat finan-
ciële steun kan gebruiken, is de
collecte van vandaag bestemd voor
de Stichting Present Enschede. U
kunt uw bijdrage overmaken op
NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v.
Protestantse Gemeente Enschede
o.v.v. “collecte 4 juni Stichting
Present”.

Buurtmaaltijd
Toen we ondertussen meer dan 9 jaar geleden begon-
nen met de buurtmaaltijd kreeg ik een berichtje van
de diaconie dat er honderd euro werd overgemaakt
voor het geval er mensen bij ons aan klopten die het
niet konden betalen. Misschien hebben jullie toen
gedacht dat het maar een klein bedrag was, maar het
feit dat er zo praktisch met ons mee werd gedacht
heeft ons heel erg goed gedaan. Daarna konden wij
weer meedenken bij jullie noabermaaltijd en werden
er zo nu en dan over en weer vrijwilligers uitgeleend.
Na corona zijn we weer hard aan het werk gegaan
om al onze ontmoetingsmomenten weer aan de gang
te krijgen en zijn er ook nieuwe activiteiten gestart
zoals een kookgroep voor mannen op de woensdag
avond.

Gastvrouwen / gastheren
Kijk gerust een keer op onze website voor meer infor-
matie. Op dit moment kunnen we in verschillende
teams nog wel wat vrijwilligers gebruiken. Vooral bij
de gastvrouwen/gastheren van de inloop zijn een
paar vacatures.

Levensverhalen
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die het leuk
zouden vinden als hun levensverhaal op papier wordt
gezet door een van onze vrijwilligers. Onze vrijwilli-
ger komt dan zo'n 7 a 8 keer bij u langs en schrijft
uw verhaal op papier, waarna er een boekje van
wordt gemaakt. De boekjes worden in overleg
gedrukt en kunt u geven aan familie of vrienden (wij
doen verder niks met de inhoud, die wordt door ons
ook niet met anderen gedeeld)

Coördinator
De afgelopen 10 jaar was Hadassa Meijer onze coör-
dinator, zij heeft echter aangegeven dat zij na de
zomer wil stoppen. Daarmee is er ook een vacature
voor coördinator ontstaan. Lijkt het je leuk om
samen met ons het Huis van Verhalen verder te ont-
wikkelen? Neem van voor meer informatie contact
op met het Huis van Verhalen
We willen jullie hartelijk danken voor jullie betrok-
kenheid bij ons.

De vrijwilligers van het Huis van Verhalen

H uis van verhalen is een bondgenoot van de Ontmoetingskerk. Dit hebben we zo lang als we bestaan ook ervaren. Regelmatig
mochten we in uw dienst iets vertellen over ons werk. Velen van jullie hebben lange of kortere tijd vrijwilligerswerk bij ons
gedaan, zijn bij ons binnen gelopen voor een praatje, of hebben een rondleiding gehad door Roombeek.

Bondgenoot Huis van Verhalen

Opbrengst
plastic doppen

De landelijke opbrengst van
de inzameling van plastic
doppen voor de opleiding
van hulphonden, bedroeg in
2022 € 44.568.
Ook in 2023 kunt u uw
doppen inleveren in de
Ontmoetingskerk.
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Kerkdiensten
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Ontmoetingskerk

Diensten verpleeg- en verzorgingshuizen

Datum Zondag 7 mei Zondag 14 mei Zondag 21 mei Pinksterzondag Zondag 4 juni
Ontmoetingskerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Varviksingel hoek
dr. Joh. Wagenaarstraat 6

drs. L.W. Ekker ds. E. Sonneveld

Maaltijd van de Heer

ds. D. Juin,
Delden

16.30 uur
Taizé-viering

ds. H.J. Siebert

Doop en Belijdenis
m.m.v. Cantorij

ds. E. Sonneveld

Datum Zondag 7 mei Zondag 14 mei Zondag 21 mei Pinksterzondag Zondag 4 juni

OGH, oecumenisch 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Helmerzijde, Broekheurne-
ring 1050

pastor G. Slütter-Peterkampds. B. Wijnbergen pastor A. Kemper pastor F. Beuger pastor G. Slütter-Peterkamp

Usselo 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Haaksbergerstraat 815 ds. W. Heeren ds. J. Hazeleger.

Eibergen
ds. J. Bekhof ds. W. Heeren ds. J. Hazeleger.

Eibergen

Kapel Lonneker 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Dorpsstraat 44 ds. E. de Bruin mevr. G. Braam ds. E. de Bruin ds. G. Elzenga ds. A. Brinkman

Bethelkerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
J.H. Boschstraat 28 ds. J. Steenkamp,

Lunteren
ds. A. Brinkman ds. A. Brinkman ds. A. Brinkman ds. F. Buitink,

Heino

Johanneskerk 10.00 uur
Twekkelerweg 100 M. Chevalking

Vrijzinnig

Overige diensten

Zondag 7 mei
Liberein locatie Eschpoort,
Boulevard 1945 505
18.00 uur : drs. A. Peijnenborg
Medisch Spectrum Twente,
Koningplein 1
10.30 uur: ds. A. Fuhrmann

Zondag 14 mei
Liberein locatie Eschpoort,
Boulevard 1945 505
18.00 uur : dr. E. Van de Vate
Samenloop, ‘t Bouwhuis,
Welnaweg 100
11.00 uur : geest.verz. A. Thönelt

Donderdag 18 mei
Livio Enschede locatie De Cromhoff
Bleekhofstraat 300
16.00 uur: gaat niet door

Zondag 21 mei
Liberein locatie Eschpoort,
Boulevard 1945 505
18.00 uur : pastoor E. Roelink (R.K.)

Zondag 28 mei
Liberein locatie Eschpoort,
Boulevard 1945 505
18.00 uur : J. Bekhof
Samenloop, ‘t Bouwhuis,
Welnaweg 100
11.00 uur : geest.verz. I. Kamphuis
Medisch Spectrum Twente,
Koningplein 1
10.30 uur: nog niet bekend

Zondag 4 juni
Liberein locatie Eschpoort,
Boulevard 1945 505
18.00 uur : drs. A. Peijnenborg

Bethelkerk
J.H. Boschstraat 28
10.00 uur : ds. A. Brinkman

Hemelvaartsdag


