Zondagsbrief 14 januari 2018
Van harte welkom in dit huis van ontmoeting met elkaar en
God! De tweede zondag na Epifanie - de periode na Kerst
waarin verteld wordt op welke wijze Jezus onder ons
verschijnt. Het prachtige en zo gelaagde verhaal van Johannes
over de bruiloft te Kana staat centraal.
In de laatdienst beleven wij de feestelijke verbintenis van
Evan Bogerd als kerkmusicus aan onze gemeente. In alle
spontaniteit groeide er nota bene pal na de kerstdagen een
Cantorij van ruim dertig mensen die dit moment zingend
willen opluisteren. Het geeft het enthousiasme aan waarmee
Evan wordt begroet! Na afloop van de dienst geven wij hem
onze goede woorden mee - en er is koffie, thee en limonade!
Medewerkenden aan de dienst van 9.00 uur:
- Voorganger: ds. H. Koetsveld
- Ouderling: Peter Joosse(OvD), Jenneke van der Hoef
- Collectant: Gerard Steenwijk
- Organist: Harwin van Maanen
- Commissie van Ontvangst: J van Maanen
- Gastheer/Gastvrouw: Dinie Tukkers, Mini Kruijer-Stuifzand
- Oppasdienst met een verhaal (allen): Gerdien van Netten
- Bloemendienst: Adriana Onwijn
- Opname & Regie: Djorro Bleij(Regie2), Mark de Ruiter(Regie1),
Arien van Raalte(Opname)
- Opname rondbrengen: Jan Hunink, H. v.d.Ham
- Koffiedienst: Eddy Steen, Willy van Steinvoorn, Arjen van
Steinvoorn
- Koster: Hugo Koetsveld
Medewerkenden aan de dienst van 10.30 uur:
- Voorganger: ds. H. Koetsveld
- Ouderling: Janine Vermeij(OvD)
- Diaken: Inge Postma
- Collectant: Annie Schraders-aan het Rot
- Lector: Mieke Schotanus
- Organist: Evan Bogerd
- Muzikale medewerking : stadscantorij o.l.v. Majella van 't Hul.
- Commissie van Ontvangst: Arina Vellinga, L Spans
- Basiscatechese WSK: Jenneke van der Hoef, Harmke Scholte
- Gastheer/Gastvrouw: Dinie Tukkers, Mini Kruijer-Stuifzand
- Kindernevendienst groep 3 t/m 5: Elisa Wevers
- Oppas: Janneke Bergenhenegouwen, Laisa Martins
- Opname & Regie: Jan Hopster(Regie1), Ryan Klok(Regie2)
- Opname rondbrengen: Sonja van Schravendijk
- Koffiedienst: Wilma Prins, Hennie Zijlema, Karel Zijlema
- Koster: Frits Hos

Collectes: 1e collecte is voor de Diaconie
2e collecte is voor de Kerk

Uit de gemeente:
De bloemen en een kaart gaan deze zondag met een
groet van ons allen naar:
- Dhr. J. Rooker.
- Mevr. T. Breugem.
Er gaat een kaart naar:
- Dhr. en Mevr. A.R. Braun.
- Mevr. G. Willems – Altink.
- Mevr. A. Spanninga.
Basiscatechese in zaal 005.
Deze zondag is er tijdens de dienst van 10.30 uur in zaal
005 basiscatechese voor de kinderen in de leeftijd van
groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze week en
volgende week gaat het over Jezus: zijn gelijkenissen en
zijn wonderen. Omdat er zoveel over te vertellen is, zijn
we de hele dienst in de nevenruimte.
Leiding BC
(her)bevestiging ambtsdragers.
De kerkenraad is verheugd dat zij u de volgende personen
mag voorstellen om te worden (her)bevestigd als
ambtsdrager. Het gaat om mevrouw Leontine van der
Sluys Veer-Weima, zij zal worden bevestigd als diaken en
de heer Johan de Jong wordt bevestigd als ouderling kerkrentmeester. Mw. Hilda Meijer zal worden
herbevestigd als ouderling, mevrouw Ineke Groot als
diaken en de heren Henk Rohaan en Gé Klein Wolterink
beiden als ouderling - kerkrentmeester.
Wij zijn heel blij dat de diaconie en de kerkrentmeesters
hiermee versterking krijgen en dat 4 ambtsdragers bereid
zijn hun ambt nog een tijdje voort te zetten!
Mocht u bezwaar hebben tegen één van de
bovengenoemde voorstellen, dan kunt u dat schriftelijk
kenbaar maken bij de scriba, Harmke Scholte
(scribaak@pkn-hengelo.nl), vóór 21 januari 2018.
Alle bovengenoemde personen worden (her)bevestigd in
de dienst van 28 januari. In deze dienst vieren we ook dat
mevrouw Hanneke Bertelink-Caron, als onze nieuwe
jeugdwerker aan onze gemeente wordt verbonden.
Morgenavond, 15 januari, haalt de literatuurkring de
uitgestelde gespreksavond over de gelauwerde roman ‘De
mensengenezer’ van Koen Peters in.
Wijkcentrum Thaborkerk, 20.00 uur.

Volgende week zondag is er in het kader van de gebedsweek
voor de eenheid ook een oecumenische viering in de
Thaborkerk om 10.30 uur met pastor Ria Doornbusch en ds.
Herman Koetsveld als voorgangers. Het Twents Liturgiekoor
onder de immer bezielende leiding van Bram van der Beek zal
deze viering met het thema ‘Kom bevrijden’ verrijken.
Op dinsdagmorgen 23 januari start een nieuwe gesprekskring ‘Inspirerende teksten’. Met elkaar lezen en bespreken
we teksten die deelnemers ook zelf kunnen inbrengen,
teksten die op een of andere manier iets teweeg hebben
gebracht. Vanuit de eerdere ervaringen van de kring ‘Mystiek’
weten we dat dit een hele mooie manier is om met elkaar
‘van hart tot hart’ met elkaar in gesprek te zijn.
Wijkcentrum Thaborkerk, 10.00 uur. Info en/of opgave:
hkoetsveld@pkn-hengelo.nl of tel. 2783203.
De voorbereidingen voor de actie
kerkbalans zijn in volle gang. Heel fijn
dat ook dit jaar weer vele vrijwilligers
zich inzetten om de enveloppen rond
te brengen en weer op te halen.
In de week van maandag 22 januari
worden de enveloppen gebracht en
vrijdagavond 2 februari worden de toezeggingen verzameld
en geteld in de Waterstaatskerk.
Wilt u bij de telavond aanwezig zijn, dan wordt u daarvoor van
harte uitgenodigd, vanaf 19.30 uur in de foyer van de
Waterstaatskerk.
Het college van kerkrentmeesters
Op zondag 21 januari om 16.00 uur is
de eerste peuterkleuterviering van
2018!
Zoals jullie kunnen zien houden we het
thema nog even geheim Maar de vraag
die bij het thema hoort is “Wie help
jij?” Daar kan je met papa, mama, opa
of oma alvast over nadenken.
Tijdens de dienst zit er natuurlijk ook
weer een geheim in de koffer en gaan
we met elkaar zingen. Na de dienst kunnen jullie knutselen en
tekenen en is er voor iedereen iets lekkers.
Hopelijk zien we jullie allemaal op zondag 21 januari 2018!
Groetjes,
Leiding peuterkleuterviering Waterstaatskerk
Meer info: neem dan contact op met Amanda Groeneveld tel.
06-43910680 – E: amandagroeneveld@hotmail.com
Onlangs vierde ds. Hans Wachtmeester dat hij 25 jaar
predikant was. De kerkenraad wil u daarom graag uitnodigen
voor een feestelijk samenzijn. Verdere details kunt u de
komende weken lezen, maar hier alvast de datum:
zaterdagmiddag 3 februari 2018.

Interview met Evan Bogerd.
In de Binding van februari zal er een interview met Evan
Bogerd gepubliceerd worden. Op zijn eigen website
(www.evanbogerd.nl) is er veel over en vooral van hem te
vinden, waaronder een heel aantal indrukwekkende
opnames van improvisaties en muziek uit de orgelliteratuur.
Boekje Waterstaatskerk te Hengelo.
Afgelopen oktober heeft de stichting Bedehuizen
Overijssel en Flevoland een boekje uitgebracht over de
Waterstaatskerk te Hengelo.
In het boekje wordt verhaal gedaan van de geschiedenis
van ons mooie monumentale kerkgebouw. Hoe dit
gebouw tot stand kwam, en hoe men in Hengelo destijds
niet om de invloed van de heren van Hengelo heen kon.
Niet alleen díe geschiedenis wordt verteld! Ook de
historie van de protestantse gemeente in Hengelo is
vervat in dit boekje, door verschillende bijdragen:
- ds Frans Wiersema over de uitdaging van de krimp,
- ds J.R. Dijkema over de kerkgebouwen die we verlieten
en verlaten,
- ds Herman Koetsveld: De Waterstaatskerk: een nieuw
Kerkelijk centrum van ontmoeting; en
- ds Arent Weevers: Verbouwing van de Waterstaatskerk:
maar hoe en waarom?
Dit boekje is te koop voor € 7,00 en de opbrengst komt
ten goede aan de actie hart van de waterstaatskerk.
De boekjes liggen op de toonbank (bij de koffie) met een
potje voor uw bijdrage.
Het college van kerkrentmeesters
PCOB contactmiddag.
Op 18 januari a.s. organiseert de PCOB een contactmiddag
met een presentatie over de "Twentse Wensambulance",
een buitengewoon mooi initiatief van een grote groep
vrijwilligers. U bent allen van harte uitgenodigd. Er wordt
geen entree gevraagd. Wel is er een collecte.
Bethelkerk, van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Inl. Christa Koolenbrander, 2e secr. PCOB afd. Hengelo, tel
2916750
Uitnodiging.
Na afloop van elke dienst bent u van harte
welkom in de foyer voor ontmoeting en een
kopje koffie, thee of een glas limonade.
Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond
24:00 uur naar: zondagsbrief@pkn-hengelo.nl

