Zondagsbrief 13 mei 2018

Medewerkenden aan de dienst van 10.30 uur:
- Voorganger: Ds. J.D. Zuurmond uit Enschede
- Ouderling: Janine Vermeij(OvD)
- Diaken: Inge Postma
- Collectant: Sjaak Tuls
- Lector: Jolanda Stelma
- Muzikale ondersteuning: Jan Fahner
- Commissie van Ontvangst: Diet Bril
- Gastheer/Gastvrouw: Leontine vd Sluys Veer,
Mini Kruijer-Stuifzand
- Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Anja Grooters
- Kindernevendienst groep 3 t/m 5: Alice Kranenburg
- Koster: Jan Aanstoot
- Oppas: Alieke Timmer, Merel van ‘t Hul
- Bloemendienst: Sanny van der Deen
- Koffiedienst: Ans Peusens, Wim Rodermond,
Ronald van ‘t Oever
- Opname & Regie: Anton van Nieuwenhuijzen
- Opname & Kerkweb: Frits Buesink
- Opname rondbrengen: Annie Schraders-aan het Rot,
Jan Aanstoot, Sonja van Schravendijk, H. v.d.Ham
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur:
- Voorganger: ds. Woudenberg uit Westerhaar
- Organist: Jaap Vonk
- Koster: André Prins
In deze dienst zal het Heilig Avondmaal bediend/gevierd
worden, zittend

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:
Mevr. A. Kuiper.
Mevr. D. Ruinemans.
Er gaat een kaart naar:
Fam. J.B.K. Koolenbrander.

Belijdenis en doop
In de dienst op Eerste Pinksterdag zullen twee mensen
de volwassendoop ontvangen:
Simone Meijer en Willem Handel.
Na een aantal weken van rust is er weer de ruimte
gekomen om tot mijn vakantie op 11 juni een paar
taken rond m.n. een aantal vieringen op me te nemen.
Zo zal ik zondag 20 mei samen met pastor Helene v.d.
Bemt voorgaan in de oecumenische Pinksterviering in
de Thaborkerk.
Ook het kloosterweekeinde van 8-10 juni in de Abdij
van Berne in Heeswijk kan doorgaan zoals gepland.
Morgenavond is er om 20.00 uur in dit huis een
voorbereidingsbijeenkomst voor de deelnemers. Er
zouden nog enkele mensen mee kunnen. Laat het me
even weten als dat het geval is.
Vergaderwerk, pastoraat en ook eventuele uitvaarten
pak ik later pas weer op.
Ik ben bijzonder dankbaar voor alle goede wensen via
kaartjes, mailtjes en bloemen die ik uit de gemeente
mocht ontvangen. ‘Neem de tijd’ stond veelvuldig te
lezen en die ruimte en de betrokken verbondenheid
die daaruit spreekt doet goed!
Herman Koetsveld

Zoek en je zult vinden!
Uitnodiging jeugclub
Wie? Kinderen uit groep 3 t/m 8 + vriendjes
/vriendinnetjes!
Wat? Leuk middagprogramma met o.a. een
speurtocht
Wanneer? 26 mei 2018, 13:30-16:00
Waar? Waterstaatskerk
De speurtocht is in Hengelo centrum (bij slecht weer
een alternatief programma in de Waterstaatskerk).
Kom jij ook op de volgende clubmiddag op 26 mei?
We hebben weer een superleuke SPEURTOCHT
voorbereid rondom het thema Zoek en je zult
vinden! Kom gezellig meedoen en neem vriendjes en
vriendinnetjes mee, hoe meer kinderen hoe beter!

Geeft je zo snel mogelijk op, maar uiterlijk 21 mei bij
Marga Doornbosch: importtukker@kpnmail.nl of 0742777478. Zo kunnen wij zorgen voor voldoende
begeleiding, materiaal en drinken!
Houdt de website, facebookpagina en nieuwsbrief in de
gaten voor meer informatie!
Groetjes,
Leiding jeugdclub - Hannie, Marga, Carin en Eveline
Helpende handjes speurtocht 26 mei gezocht
Voor de speurtocht op 26 mei (jeugdclub) zoeken we
volwassenen die een groepje kinderen willen begeleiden.
Wie doet er mee? Een leuke manier om de jeugdclub van
dichtbij te zien en ook nog eens iets te zien van Hengelo
centrum! Graag even opgeven bij Marga Doornbosch,
importtukker@kpnmail.nl of 074-2777478.
Hebt u een vraag?
Met alle veranderingen van de afgelopen tijd kunnen we
ons voorstellen dat u allerlei vragen heeft. Dan hebben
we goed nieuws!
Vanaf vandaag 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 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
Vrijwilligersdienst Noord
A.s. dinsdag 15 mei is er een koffiemorgen in het
wijkcentrum naast de Thaborkerk voor de 75+
gemeenteleden. Iedereen van harte welkom, deze
laatste keer in het wijkcentrum. Vanaf 10 uur staat de
koffie klaar.
Namens het bestuur, Cock Eshuis

Van de Kaartengroep Hengelo breed
Tot midden/eind mei kunnen de zonnebloempitten
nog gezaaid worden in open grond. Meedoen dus!
Begin mei zijn ook de avonddiensten gestart in onze
WSK. Alle diensten onder EEN dak. Wat een Zegen!
De kaartengroep heeft een boeket bloemen
aangeboden aan de Hervormd Gereformeerde
groepering als dank voor de jarenlange
ondersteuning vanuit de Centrumwijk en als een
welkom voor in de WSK.
Als straks alle wijkkerken gesloten zijn, gaan we als
kaartengroep met een nieuwe opzet verder in de
WSK. We hebben hierbij hulp nodig om nieuwe
activiteiten op te zetten en te ontwikkelen.
Wie mee wil doen graag : “Kerk zijn aan de basis“
De eerstvolgende data zijn de dinsdagmiddagen
vanaf 14.00 uur in de WSK op 5 juni, 3 juli, 7 augustus
en 4 september.
Even een telefoontje naar Gretha : 074-2421981 of
Marchien : 074-2776334

Uitnodiging. Voor de dienst 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

