Zondagsbrief 8 juli 2018

‘Zingt de Ene een nieuw lied’. Dat is het klinkende thema
van de vieringen van deze morgen. Gekozen met het oog
op de ‘doop’ van het Kamerkoor in de laatdienst. Fijn dat
je er bent, in het bijzonder voor de mensen die hier voor
het eerst zijn. Na de laatdienst is er bijeenkomst voor de
nieuw-ingekomenen. Voor hen - voor ons allemaal: van
harte welkom in dit huis van God.
Medewerkenden aan de dienst van 9.00 uur:
- Voorganger: ds. Herman Koetsveld
- Ouderling: Bert Bril (OvD), Martine de Jong
- Collectant: Martijn van der Schuur
- Lector: Gerrie Pothof
- Organist: Henk Jan Bloemendaal
- Commissie van Ontvangst: Aloys en Folkje Jenneboer,
- Gastheer/Gastvrouw : Annie Schraders en Diny Visser
- Oppasdienst met een verhaal (allen): Janneke ter Harmsel
- Bloemendienst: Ineke Witmer
- Opname & Regie: Mark de Ruiter
- Opname & Kerkweb: Roelof Eshuis
- Opname rondbrengen: Roelof Eshuis, Jan Aanstoot
- Koffiedienst: Eddy Steen, Hennie en Karel Zijlema
- Koster: Beert Chris van ’t Hul
Medewerkenden aan de dienst van 10.30 uur:
- Voorganger: ds. Herman Koetsveld
- Ouderling: Rob Roeterdink (OvD)
- Diaken: Inge Postma
- Collectant: Eddy Steen
- Lector: Ineke Groot
- Organist: Henk Jan Bloemendaal
- Commissie van Ontvangst: Jetty en Henk Landman
- Gastheer/Gastvrouw: Annie Schraders, Diny Visser
- Kind van de zondag: Iris Moddejonge, Lars Wispels
- Kindernevendienst groep 3 t/m 5: Elisa Wevers
- Oppas: Meike van Deemter, Erika van ’t Oever
- Opname & Regie: Niels de Jong
- Opname rondbrengen: Sonja van Schravendijk
- Koffiedienst: Hermien Hoekman, Willy en Ben Riggelink
- Koster: Tjabel Klok
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur:
- Voorganger : ds. Maris uit Rheine
- Organist : Jaap Vonk
- Koster : Bert Timmerman

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. en Dhr. Veeneklaas,
Mevr. M. de Jong,
Er gaan kaarten naar:
Mevr.B. Nienhuis-Hoekman
Dhr. en Mevr. Buddendorf,
Mevr. A. Peusens
Dhr. en Mevr. H. Kuijpers
In de laatdienst is er de eerste bijdrage van het
nieuwe Kamerkoor aan een viering. ‘Ik zie het nog een
beetje als een try-out’, vertelde Evan Bogerd. Dat zal
zijn, maar het is natuurlijk fantastisch dat onder zijn
leiding in relatief korte tijd èn een Cantorij èn een
Kamerkoor zijn opgericht. Het Kamerkoor - de naam
zal nog worden geopenbaard - zal zich vooral richten
op bijzondere projecten en vieringen. Vandaag zijn er
muzikale bijdragen aan de liturgie uit de schatrijke
bronnen van de kerkmuziek. Jaap Vonk wordt de vaste
begeleider van het Kamerkoor.
Vrijwilligersdienst Noord,
A.s. dinsdag 10 juli is er een koffiemorgen in de
Thaborkerk voor de 75+ gemeenteleden. Vanaf 10
uur staat de koffie klaar. Vergeet u niet om de
hoofdingang te nemen.
Iedereen van harte welkom!
Namens het bestuur, Cock Eshuis

Actie Vakantietas.
Gedurende de maand juni heeft u steeds kunnen lezen
over deze actie. Het is een groot succes geworden.
Hartelijk dank aan allen, die geld gedoneerd hebben om
dit mogelijk te maken.
Vorige week hebben we met een groep gemeenteleden
de tassen gevuld en overgedragen aan de Voedselbank.
Zij zorgen voor het uitdelen ervan.
In Binding van 24 juli is het enthousiaste verhaal van de
voorbereidingsgroep te lezen.
Website
Met de keuze om te kerken in de Waterstaatskerk
veranderde er veel. Naast de activiteiten van onze eigen
kerkgemeente zijn er nu ook veel maatschappelijke en
culturele activiteiten in ons huis. We vonden het daarom
ook logisch dat er een website zou komen waarin al deze
activiteiten een plek krijgen. Zodat de naam
'Waterstaatskerk' over vijf jaar een begrip is in Hengelo,
net als de schouwburg en de Houtmaat bijvoorbeeld. Dat
mensen weten dat wij daar kerken en dat er ook voor niet
kerkgangers veel te beleven is. Het aanzien van de
website zal dan ook echt anders zijn dan u gewend bent.
Wij denken zelf dat de site 'frisser' oogt en technisch
gezien is deze site meer van deze tijd.
Op 15 juli zal de website officieel gelanceerd worden, in
het koffiemoment tussen de diensten. U bent uiteraard
van harte welkom! En na deze datum zal de oude website
www.pkn-hengelo.nl opgeheven worden. (Dat scheelt
onze webmasters veel tijd)
En dan begint het. Dan zult u informatie opzoeken op de
site. Dat zal eerst misschien even wat zoeken zijn, maar
dat gaat u vast lukken. Wij zien als raad voor de
communicatie een website niet als iets statisch, maar
organisch. De website zal gedurende de tijd veranderen,
doordat we er als gebruikers achter gaan komen wat wel
of niet werkt. Dus als u enigszins gewend bent aan de site
en verbeterwensen heeft, mailt u dan naar:
ikhebeenvraag@waterstaatskerk-hengelo.nl
Raad voor Communicatie.

Beleef het verhaal!
Zondag 15 juli is er om 10.30 uur een dienst voor
jong en oud waarin jeugdmedewerker Hanneke
Bertelink voor zal gaan! Een dienst met een wat
andere opzet dan dat we zo gewend zijn met ruimte
voor ontmoetingen, waar we ons mogen
verwonderen, elkaar leren verstaan en waarbij we
ons ook verbonden mogen weten. Ervaring op zich 
Tevens is het een overstapdienst. Een aantal
kinderen van de kinderdienst/basiscatechese staan
op het punt om naar het voortgezet onderwijs te
gaan. Zij gaan op weg. Het thema van deze dienst is:
‘wat neem je dan mee?’ (Marcus 6: 6b-13). Mooi
thema waar we deze zondag mee aan de slag gaan
voor mensen onderweg. Mensen zoals jij en ik. Wat
neem je mee?
Wat een feest om als gemeente zo bij elkaar te
mogen komen en samen te vieren. Kinderen,
jongeren, volwassenen, mannen, vrouwen, jongens
en meisjes … kortom: weet je welkom!
Er is evt. wel oppasdienst voor de allerkleinsten.
Keuze dus aan de ouders om hier gebruik van te
maken.

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

