Zondagsbrief 11 februari 2018

Op de orde voor de laatdienst staat onder het aangegeven
orgelspel voor de dienst het zinnetje: ‘Tijdens deze muziek is
het mooi om met elkaar de verstilling te zoeken’. Het is een
veel gehoord verlangen dat er een wat verstildere sfeer zou
kunnen ontstaan in de aanloop naar de viering. Maar
tegelijkertijd is het ook mooi dat we elkaar kennelijk veel te
vertellen hebben. Zou het geen goed idee zijn om daarin het
midden te zoeken en de verstilling te laten komen als de
muziek gaat klinken? Aanbevolen!
In het organisten/pianisten-overleg van vorige week is er
onder meer een afspraak gemaakt over het ‘Amen’ na de
zegen. Met twee maten vooraf met een naar beneden lopend
lijntje kan de inzet niet missen. Het is overigens het ‘Amen’
dat organist Jos van de Kooij van de Amsterdamse Westerkerk
ooit schreef en dat wij hier in Hengelo ook zijn gaan
gebruiken. Lopen de melodieën van veel voorgestelde versies
naar beneden, zijn Amen loopt omhoog en klinkt altijd als een
krachtig uitroepteken. Het is een leuke toevalligheid dat Evan
Bogerd tot voor kort de 2e organist en cantor achter Jos van
der Kooij was in ‘de Wester’ en zo blijft er een bijzonder
liturgisch draadje lopen tussen onze gemeente en die
prachtige kerk daar aan de Prinsengracht vlakbij het Anne
Frank-huis.

Medewerkenden aan de dienst van 9.00 uur:
- Voorganger: ds. J. Wachtmeester
- Ouderling: Bert Bril(OvD), Jenneke van der Hoef
- Collectant: Eddy Steen
- Organist: Jan Fahner
- Commissie van Ontvangst: J van Maanen
- Gastheer/Gastvrouw: Dinie Tukkers, Diny Visser
- Oppasdienst met een verhaal (allen): Yvonne Timmer
- Bloemendienst: Ineke Witmer
- Opname & Regie: Ryan Klok, Niels de Jong
- Opname rondbrengen: Roelof Eshuis, Jan Aanstoot
- Koffiedienst: Hans Holtman, Ineke Holtman, Wilma Prins
- Koster: Giny Molenkamp

Afgelopen woensdag kwam de Raad van de Kerkdiensten bij
elkaar met aansluitend een beraad van de liturgie-commissie.
Het is mooi dat richting de veertigdagentijd en de Stille Week
en Pasen allerlei groepjes bezig zijn met de voorbereidingen
van de vieringen.

Medewerkenden aan de dienst van 10.30 uur:
- Voorganger: ds. H. Koetsveld
- Ouderling: Frits Hos(OvD)
- Diaken: Ineke Groot
- Collectant: Annie Schraders-aan het Rot
- Lector: Gerrie Pothof
- Organist: Evan Bogerd
- Commissie van Ontvangst: Familie Grijsen
- Gastheer/Gastvrouw: Dinie Tukkers, Diny Visser
- Kindernevendienst gr 6 t/m 8 : Mariëlle Vochteloo
- Kindernevendienst gr 3 t/m 5 : Alice Kranenburg
- Oppas: Meike van Deemter, Sandra Woltersom
- Opname & Regie: Jan Hopster, Jan Aanstoot
- Opname rondbrengen: Sonja van Schravendijk
- Koffiedienst: Eddy Steen, Folkje Jenneboer, Alois Jenneboer
- Koster: Marcel Kuiper

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

Uit de gemeente:

Vooraankondiging Diaconiecollecte op 18 februari : Met je
kinderen op de vlucht.
Volgende week zondag is dit de bestemming van de
Diaconiecollecte.Van harte aanbevolen! Onder de vier miljoen
Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel
moeders met kinderen. Onder erbarmelijke omstandigheden
proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te
verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie van Kerk in
Actie : IOCC (International Orthodox Christian Charities)
ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting
over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en
gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet
alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle
onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen
bieden.

De bloemen en een kaart gaan deze zondag met een
groet van ons allen naar:
Dhr. J. Dijkslag
Mevr. U. Meyer- Bron
Er gaat een kaart naar:
Dhr. A. Sterken
Ziekenhuisopname.
Mevrouw M. Witmer-Scherphof verblijft in het
Academisch Centrum voor Epileptologie Het
Kempenhaeghe, afd. 6, Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze.

Kinderen & jongeren tijdens de kerkdiensten
9.00 dienst
Tijdens de 9:00 uur dienst is er “Oppas met een verhaal”.
Kinderen van 0-4 jaar kunnen hier voor de dienst naartoe
gebracht worden. Kinderen van 4-12 jaar worden hier naartoe
gebracht tijdens de kerkdienst, wanneer de overdenking
begint.
Er is geen jongerenkerk tijdens de 9:00 uur dienst.
10:30 dienst
Tijdens de 10:30 uur dienst is er voor alle leeftijden iets
georganiseerd:
0-4 jaar
Oppas (start voor de kerkdienst)
4-12 jaar
Kindernevendienst (kinderen gaan vanuit de
kerkdienst mee en komen voor het einde van
de dienst weer terug)
12+ jaar
Jongerenkerk (start voor de kerkdienst)

Dinsdag 13 februari: avond voor ouders van jongeren
van Jongerenkerk en DIP en WOP groepen
Meer dan vijftig jongeren zijn betrokken bij de diverse “12
plus” jongerengroepen in onze kerk. De jongerenkerk, de
DIP, de WOP, de WAP en Taizé. Op dinsdag 13 februari is
er om 19.30 uur in de Waterstaatskerk een avond voor
ouders. Met uitgebreid info over het wat en waarom van
al deze groepen. Maar ook info over jongerencultuur. En
over de weg die jongeren gaan om te komen tot een
eigen kijk op het leven en een eigen, persoonlijk geloof,
waar ze in hun leven mee verder kunnen. Zoals we met de
jongeren zelf gewend zijn, heeft ook deze “ouder” avond
een interactief karakter, met gelegenheid ervaringen en
vragen uit te wisselen. Onder leiding van Hanneke
Bertelink en ds. Peter Hendriks. Ieder is van harte
welkom.

Vraag gerust even aan de gastvrouw/gastheer in welke ruimte
je moet zijn.

Stand van zaken Actie Kerkbalans 2018
We willen u graag op de hoogte brengen van de laatste
stand (dd. woensdag 7 februari) van de toezeggingen voor
Kerkbalans dit jaar. Tijdens de telavond leken de
opbrengsten wat achter te blijven ten opzichte van vorige
jaren maar inmiddels staat de teller op €401.806 hetgeen
gelijk is aan het toegezegde bedrag vorig jaar aan het eind
van de telavond. Verschuivingen van de toezeggingen per
wijk komen vooral doordat we dit jaar voor het eerst
zonder voorkeursleden gewerkt hebben. De voortgang
met betrekking tot de later binnengekomen toezeggingen
en de daadwerkelijke betalingen kunt u de rest van het
jaar in de Binding volgen.
College van Kerkrentmeesters.

Uurtje Kerkmuziek
Het “Uurtje Kerkmuziek”, info over de kerkmuziek, dat
afgelopen vrijdag zou plaatsvinden is i.v.m. de
carnavalsoptocht nu verplaatst naar dinsdag 13 februari,
aanvang 19.30.
Evan Bogerd
7 + 1 basiscursus geloven : “25 eeuwen theologie”
Vanaf november afgelopen jaar tot april dit jaar komt een
grote groep geïnteresseerden 8 maal bij elkaar om te eten te
luisteren, te zingen, gesprekken te voeren en stil te zijn.
Momenten om.... tot jezelf te komen, je in je eigen groep te
mogen herkennen, je te mogen uiten.
Dit jaar, en ook het volgende seizoen, is het mooie boek "25
eeuwen theologie" het uitgangspunt.
Katholieke-, Lutherse- en onze eigen PKN voorgangers werken
mee en ook de groep zelf komt uit de diverse kerkelijke
tradities.
Wie wel eens een kijkje wil nemen hoe het er allemaal in z'n
werk gaat is op 18 maart van HARTE WELKOM om een
bijeenkomst mee te maken.
Te proeven aan iets dat veel met je kan doen.
Opgave kan via Peter Hendriks: phendriks@pkn-hengelo.nl of
aan Rinse Visser: kosterbethelkerk@pkn-hengelo.nl
Planning4u
Vanuit de Raad voor de Kerkdiensten constateren we dat er
nog veel vragen leven rond het gebruik van planning4u. Een
eerdere poging ging niet door i.v.m. de
weersomstandigheden, maar het lijkt ons alsnog een zinvol
idee om daar wat extra aandacht aan te besteden. We
hebben Bert Molenkamp opnieuw bereid gevonden hierover
een en ander uit te leggen en te demonstreren. Hij zal een
globale uitleg verzorgen en u daarna gelegenheid geven om
uw vragen te stellen. Deze avond vindt plaats op maandag 12
februari om 19:30u, in de Bethelkerk. U bent uiteraard van
harte welkom om aan te sluiten. Opgave uiterlijk 11 februari
op mailadres mvanthul@gmail.com.
Namens de Raad voor de Kerkdiensten,
Leontine van der Sluys Veer en Majella van ’t Hul
WOP op woensdag 14 februari
Komende woensdag is er in de Waterstaatskerk om 19.00 uur
WOP voor 12-15 jarigen. Als je nog nooit bent geweest is dit je
kans: kom ook eens kijken!
25 plusgroep: woensdag 14 februari
Komende woensdag is er in de Waterstaatskerk om 20.30 uur
een gespreksgroep voor 25 plussers. Ook hier geldt: als je nog
nooit bent geweest, kom gerust eens kijken!

Vrijwilligersdienst Waterstaatskerk Noord.
A.s. donderdag 14 februari is er een koffiemorgen in het
wijkcentrum naast de Thaborkerk voor de 75+
gemeenteleden. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar.
Namens het bestuur, Cock Eshuis
Vragen
Met alle veranderingen van de afgelopen tijd kunnen we
ons voorstellen dat u allerlei vragen heeft. Dan hebben
we goed nieuws!
Vanaf 1 februari kunt u al uw vragen stellen via
ikhebeenvraag@waterstaatskerk-hengelo.nl en u krijgt
dezelfde dag nog een reactie.
Dus wilt u weten waar u bij de Waterstaatskerk het beste
uw fiets droog kunt neerzetten, of wilt u weten hoe u
binnen de nieuwe structuur de juiste persoon aan
zijn/haar jasje kunt trekken, mail het ons.
Wat ons betreft is geen vraag te gek, dus daag ons uit!
Namens de Raad voor communicatie,
Matthijs Hoeksema en Alie Bijland
Huiskamer-paas-kaarsen.
Zoals het al jaren de gewoonte in 'Zuid' is geweest kunt u
ook dit jaar weer huiskamer-paas-kaarsen bestellen. Een
voorbeeld van de kaarsen hangt al in de foyer.
Bestellen kan in de Waterstaatskerk: er ligt iedere zondag
een bestellijst klaar, waar u uw keuze / naam /adres en
telefoonnummer op kunt vermelden.
En u kunt bestellen via mailadres kosterbethelkerk@pknhengelo.nl
Bestellingen moeten uiterlijk op woensdag 14 maart
binnen zijn.
Uitnodiging. Tussen de twee diensten bent u
weer 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

