Rond de Thaborkerk
4 maart 2018 – 3e zondag van de veertigdagen
Van harte welkom in deze oecumenische viering van de
3e zondag van de veertigdagentijd. Een ‘nieuwe’ zondag
voor een oecumenische viering in dit huis, die in plaats
komt van de jarenlang gezamenlijke viering van Goede
Vrijdag. Het verhaal van deze zondag, die van een
woedende Jezus die huishoudt in de tempel, plaatst de
evangelist Johannes helemaal aan het begin van zijn evangelie. We zullen gaan horen wat hij ons daarmee mogelijk
te zeggen heeft.
Medewerkenden aan deze viering:
-Voorganger: ds. Herman Koetsveld
-Liturg: Theo Bakker
-OvD: Betsy Springer
-Diaken: Ineke Groot
-Vleugel: Hans Visschedijk
-Cantorij: Cantores en Edith Steyn koor
-Dirigent: Marcel Fiselier
-Kosters: Tonnie Elferink en Marcel Kuiper
Collecten:
Rk:
1e: Bisschoppelijke Vastenactie,
Prot.: 1e: Kerk

2e: Diaconie
2e: Diaconie

Zoals bekend stond het wijkcentrum sinds de fusie van de
drie protestantse wijkgemeenten te koop. Afgelopen
week is bekend geworden dat de Goede Herder Parochie
het wijkcentrum zal gaan kopen (er zijn nog wel een paar
formaliteiten af te handelen). Dat is voor iedereen die de
kerk lief is goed nieuws, want het wijkcentrum dat
decennia het bruisende ontmoetingscentrum van de
Brongemeente was blijft hiermee in kerkelijke handen en
zo kan het hele complex van de Thaborkerk op alle mogelijke manieren ten dienste blijven staan van het ‘Geloven
boven de A1’.
Komende woensdagavond (en de volgende woensdagavonden tot aan Pasen wekelijks) is er in de kapel om
19.15 een Taizé-stilteviering van pakweg een half uur.
Heel mooi om zo midden in de week in deze tijd van
bezinning met elkaar te beleven.
Hoe geef je de veertigdagentijd - of vastentijd - een eigen
betekenisvolle inkleuring? Herman Koetsveld begint elke
dag met het schrijven van een tekstje en deelt dat op
Facebook en via een emailgroep. Wie het ook ontvangen
wil kan dat aangeven: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl.
Komende dinsdagavond 6 maart komt de 35+kring weer
om 20.00 uur bij elkaar in het wijkcentrum. We bespreken

met elkaar een thema op het grensvlak van geloof en
samenleving. Welkom.
Komende donderdagavond 8 maart 20.00 uur wijkcentrum Thaborkerk is er weer een leerhuis: met elkaar in
gesprek o.l.v. ds. Herman Koetsveld over de evangelietekst van volgende week zondag: het is een van de
weinige teksten van Johannes die ook in de drie andere
evangeliën te vinden zijn: het verhaal van ‘de spijziging
van de vijfduizend’ (Joh. 6:1-15). Het leerhuis is een
open kring: wie komen wil die komt. Welkom.
Violenmarkt voor de Nijestichting 17 maart van 10.00
tot 12.00 uur op het plein v.d. Thaborkerk. Net als vorig
jaar is er ook dit jaar weer gekozen voor een project om
ons voor in te zetten als geloofsgemeenschappen in
onze stad. Deze keer is er gekozen voor de Nijestichting
die een inloophuis hebben voor (ex)kankerpatiënten.
We beginnen dit jaar met de viooltjesmarkt. De
bestellijsten liggen op de tafels in de hal en het
wijkcentrum. Op de markt zijn behalve violen ook
verschillende andere dingen te koop, zoals lekkere
voorjaarsjam, diverse viooltjeskaarten en kleine
cadeautjes. Tijdens het koffiedrinken na de dienst zal
Nicole van de Woning, coördinator v.d. Nijestichting
iets vertellen over het doel v.d. stichting en de
activiteiten in hun inloophuis. Verdere info treft u aan in
de
Samenloop
en de
Binding.
zie
ook:
www..hetnijehuis.nl Dinsdag 6 maart vanaf 13.30 uur
worden er weer kaarten gemaakt in het wijkcentrum,
voor de actie. Ons vorige project voor het Leonardus
Hospice heeft het mooie bedrag van € 2750 opgebracht.

Uit de Thabor-geloofsgemeenschap

Zondag 11 maart is er geen viering.
Zondag 18 maart is er de maandelijkse Stromend
waterviering om 11:00 uur
Zondag 25 maart is het Palmzondag dan zal de grote
Palmpaasstok na de viering van 11:00 uur, waarin ook
de 1e communicantjes zich voorstellen, met de
drumband die om 12 uur klaarstaat, door de wijk
worden gedragen.
Bloemetje van de week: Mevr. Kerkhof-Schildkamp
Voor alvast in de agenda: de vrijwilligersavond van
vrijdag 16 maart, vanaf 19.30 uur een avond met veel
ontmoeting en gezelligheid!

Uit de Protestanse gemeenschap
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar de
fam. G.Spenkelink.
Er gaan kaarten ter bemoediging naar:
Mevr. Jo Horstman
Mevr. Ria Breukelman
De hr. Hans Silvis
Fam. Scheurwater maakt een moeilijk tijd door. Wil is
vorige week een paar dagen met hartklachten
opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is zij weer thuis.
Het was de aanleiding om het besluit te moeten nemen
om Arie elders onder te brengen. Dat is - voorlopig verpleeghuis De Posten in Enschede geworden. Mevr.
Anneke Travaille wordt volgende week gedotterd i.v.m.
hartklachten.
Volgende week zondag om 9.00 en 10.30 uur: in de beide
vieringen in de Waterstaatskerk waarin de Johannes-versie (6:4-15) van dat prachtige verhaal van het breken van
het brood door Jezus voor duizenden mensen wordt
verteld en naar onze tijd wordt vertaald.
Afgelopen vrijdag ben ik(hk) te gast geweest in de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Nunspeet en dat in
het kader van het project ‘De Spiegelreis’ dat ik samen
met Enis Odaci ben aangegaan voor de komende tijd. Enis
stuurt mij naar een aantal islamitische gemeenschappen,
ik stuur hem naar christelijke gemeenschappen en dat
beiden in hun veelkleurigheid. Acht van onze verhalen
over deze interreligieuze ontmoetingen verschijnen vanaf
deze maand in het levensbeschouwelijk magazine Volzin
en mogelijk mondt dit project aan het einde van de rit,
ergens begin 2019, uit in een boek.
De schrijfactie van Amnesty International
van januari heeft 90 handtekeningen
opgeleverd. Een geweldig resultaat.
Waarvoor weer hartelijk dank!! Verder werd
me door een ondertekenaar de tip gegeven:
iedere handte-kening telt! Dus …. bent u met meerderen:
het móet niet, maar allemaal tekenen …. is nóg beter!
Vandaag tekenen we voor de Oeigoerse academicus
Ilham Tohti. Hij kreeg op 23 september 2014 levenslang
wegens ‘separatisme’, terwijl hij juist Han-Chinezen en
Oeigoeren met elkaar in gesprek wilde brengen.
Dinsdagavond 6 maart: Beeld en geluid
Vorig jaar september organiseerde de werkgroep Kerkelijk
Leven een avond voor ieder die in de afgelopen jaren op
de een of andere manier betrokken was bij beeld en
geluid tijdens kerkdiensten. Er is sindsdien veel gebeurd.
Dinsdagavond organiseert Kerkelijk Leven een
terugkomavond: hoe is de overstap naar de nieuwe
situatie verlopen en heeft ieder een goede plek daarin
kunnen vinden? Om 20.00 uur, in de Bethelkerk. Net als in

september is ieder met belangstelling voor beeld en
geluid in de kerk van harte welkom.
WOP op woensdag 7 maart Komende woensdag is er
van 19.00 -20.00 uur WOP voor 12-15 jarigen. De
jongeren die deelnemen komen uit alle wijken van de
stad. Als je nog nooit bent geweest, het kan nog: kom
gerust eens kijken!
Zondag 11 maart: info avond Taizé reis Volgende week
zondagavond is er om 20.00 uur in de Waterstaatskerk
een extra infoavond voor de jongerenreis naar Taizé
(zaterdag/zondag 21/22 juli tot zondag 29 juli 2018).
Taizé is een van huis uit protestants klooster midden in
Frankrijk. Jongeren uit heel Europa komen er samen.
Vanuit onze kerk gaan we jaarlijks met een grote groep.
Info en opgave voor de reis kan bij Hanneke Bertelink,
tel 2506023 of Taize@pkn-hengelo.nl.
Diaconiecollecte : Sterke vrouwen opleiden op Papoea.
Vandaag is de Diaconiecollecte bestemd voor Vrouwen
in West-Papoea. Zij zijn actief betrokken bij de
ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en
zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar
vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven
binnenshuis
en
nauwelijks
opgeleid
zijn.
Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen.
Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies
en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een
vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een
actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee
aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt
weer door aan hun dochters. De collecte wordt van
harte aanbevolen! Ook kunt u een bedrag overmaken op
IBAN NL20 INGB 000879 52 32 t.n.v. College van
Diakenen te Hengelo, onder vermelding van "Vrouwen
in Papoea" 4 maart 2018.
De kaartengroep 'Hengelo Breed' Volop kaarten te
koop om een groet te sturen in deze tijd van bezinning.
De 40 dagentijd heeft als thema "Ik zorg voor jou" Een
voorjaarsstukje bezorgen bij iemand die 'een steuntje in
de rug ' kan gebruiken. De 4 zuilen van onze
Waterstaatskerk . ontmoeten . beleven . bezielen .
verbinden. Wie mee wil helpen met bloemschikken,
graag ! Als u voorjaarsgroen voor ons heeft graag een
telefoontje. Opgave graag voor 22 maart, afhalen op
vrijdag 23 maart in de Bethelkerk van 14.00 tot 15.00
uur. Info bij Gretha Waninge tel : 2421981, Annie
Schraders tel: 2772758 of Marchien Kuper tel; 2776334
De groep komt weer bij elkaar op dinsdagmiddag 6
maart in de Ontmoetingskerk om 13.00 uur. Welkom !
Uitnodiging.
Na de dienst bent u weer van harte
welkom in de foyer voor ontmoeting
en een kopje koffie, thee of een glas
limonade in het wijkcentrum.

