
Rond de Thaborkerk 
22 januari 2023 – Zondag van de Eenheid 

 
 

 
Doe goed, doe recht’, zo klinkt het indringende thema 
van deze ‘zondag van de eenheid’ door heel ons land 
in tal van diensten. Zo ook in deze bijzondere viering. 
Bijzonder, omdat alle vanzelfsprekendheid van 
gezamenlijke vieringen met mensen uit verschillende 
geloofstradities zo goed als verdampt is. Des te 
kostbaarder is het dat we hier vanmorgen in deze 
Thaborkerk het verlangen naar de verbondenheid in 
het geloof mogen ervaren. En dat met de 
inspirerende inbreng van het Twents Liturgie Koor. 
Dat we een gezegende morgen met elkaar mogen 
beleven! 
 

 Medewerkenden aan deze viering: 
 Voorgangers: ds. Herman Koetsveld en Corrie van Egmond 
 Liturg:              Jack ter Horst 
 OvD:                Auke Visser                                                 
 Vleugel:          Jos Beunders 
 Koor                Twenst Liturgiekoor  
 Dirigent:        Bram van der Beek 
 Kosters:         Wim Blekkenhorst en Harry Pots 

 
Collecte                                                                                       
Rk:     1e collecte is bestemd voor de actie kerkbalans  
            2e collecte is bestemd voor de diaconie               PKN   
1e collecte is bestemd voor Ned. Bijbelgenootschap  
           2e collecte is bestemd voor de diaconie            
 
De bloemen 
Rk::     Paula Jeuring 
PKN : Els Voskamp  
Er gaat een kaart naar: Jan Willem Dijksterhuis 
 

Samen rond de Thabor  

Op woensdag 25 januari is er weer een stilte Taizé viering, 
In de kapel van de Thaborkerk. De viering is van 19.15 tot 
19.45. Gun je zelf een moment van stilte ,bezinning ,een 
lied luisteren of meezingen, Een kaarsje aan steken. Al 
jaren worden deze vieringen gehouden, georganiseerd 
door vrijwilligers uit de Thabor en de PGH. Ze zijn bedoeld 
voor heel Hengelo, dus iedereen is welkom.  
 

Uit de Thabor geloofsgemeenschap  

Donderdag 26 januari is er om 10.00 uur een Woord en 
Communieviering. Zondag 29 januari is er om 11:00 uur 
een Eucharistieviering. Voorganger is pastor Casper 
Pikkemaat met medewerking van cantores.  
Vanaf januari zal er alleen op de zondag een viering zijn in 
de thaborkerk. En niet, zoals afgelopen jaren, de ene week  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

op zaterdag en de andere week op zondag. Het 
secretariaat van de Thabor is geopend op maandag-,  
 
woensdag- en vrijdag- ochtend van 10:00 tot 12:00 De 
kapel is elke werkdag s’ morgens van 10:00 tot 12:00 uur 
geopend. U bent dan van harte welkom om even binnen te 
lopen, om stil te zijn en/of even een kaarsje aan te steken. 
 
Graag toch nog uw speciale aandacht voor de Voedselbank. 
Het blijkt dat steeds meer mensen een beroep moeten 
doen op de voedselbank, wij vragen u daarom, als u kunt 
waren aan te leveren. Dat mag op openingstijden van het 
secretariaat Ma, Wo, en vrijdag van 10-12 uur of voor 
aanvang van de viering. Achter in de hal staat een mand 
waarin u uw gaven kunt deponeren Voor informatie 
betreffende de in te leveren producten, zie prikbord in de 
hal en bij de klaarstaande mand.  
 
Veel parochiebestuurders zijn een petitie gestart tegen het 
voornemen van kardinaal Wim Eijk om Woord- en 
Communievieringen zonder priester in zijn bisdom te 
verbieden. Veel gelovigen kunnen straks op zondag niet 
meer naar hun eigen dorpskerk. 
 
Petitie 
 Eijks bisdom Utrecht, waar ook Overijssel en delen van 
Gelderland en Flevoland onder vallen, gedoogde de 
vieringen. Daar lijkt nu een eind aan te komen. In een 
nieuw beleidsplan zegt Eijk dat de priesterloze 
weekenddiensten moeten verdwijnen, tot ongenoegen van 
enkele parochianen en bestuurders, daarom is er een 
petitie gestart; Eminentie Uw nieuwe beleidsplan ”Blijft dit 
doen om mij te gedenken” is in verschillende groeperingen 
uitvoerig besproken Als Aartsbisschop verandert u het al 
lang bestaande beleid met betrekking tot de mogelijkheid 
van Eucharistievieringen. Als ook Woord- en 
Communievieringen in het weekend, in alleen de 
mogelijkheid om in het weekend de H. Eucharistie te 
vieren. Daarmee ontneemt u, misschien onbewust, heel 
veel gelovigen de mogelijkheid om in het weekend de H. 
Communie te ontvangen tijdens (alleen) een Woord- en 
Communiedienst in de eigen geloofsgemeenschap. Dat is 
erg jammer en zorgt voor heel veel onrust onder 
bestuurders, vrijwilligers en gelovigen. Ik onderschrijf uw 
zienswijze, dat de kern van ons geloof de H. Eucharistie is, 
waaraan door zoveel mogelijk mensen in het weekend 
moet kunnen worden deelgenomen Maar als er geen 
Woord- en Communievieringen meer mogen zijn, dan tast 
dit de vitaliteit van onze lokale geloofsgemeenschap aan. 
Het nu voorgestane nieuwe beleid van u voorziet daar 
minder in dan het huidige bestaande beleid, met naast 
Eucharistievieringen ook de mogelijkheid van Woord- en 
Communievieringen. Met het ondertekenen van deze 



petitie wil ik dat aan u duidelijk maken en u nadrukkelijk 
verzoeken het bestaande beleid te handhaven Op de tafel 
in de hal vindt u exemplaren om de petitie te 
ondertekenen, a.u.b. naam woonplaats en mailadres 
invullen. 
 

Uit de Protestantse Gemeente  

Avonddienst van 19,00 uur in Waterstaatskerk   
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur.: 
Voorganger: ds. Schreuders Wierden Organist Jaap Vonk 
Koster fam. Prins 
 
Wisseling redacteur ‘Rond de Thabor’ 
Voor de oecumenische diensten in de Thabor wordt een 
speciale zondagsbrief gemaakt, met informatie vanuit 
beide geloofsgemeenschappen. Jarenlang heeft Wim 
Springer dat gedaan, maar na rijp beraad heeft hij 
besloten daarmee te stoppen. Greetje Hoekstra gaat dat 
redacteurschap overnemen en daar zijn we heel blij mee. 
Wim, hartelijk dank dat je dat zo vele jaren hebt gedaan! 
Namens de kerkenraad, Peter Joosse (scriba) 
 
Aktie Kerkbalans 2023 
Deze week heeft u waarschijnlijk van de lopers een brief 
ontvangen waarop u uw toezegging kan doen. 
Wilt u zo veel mogelijk proberen deze bij de vrijwilligers 
terug te bezorgen, bij voorbaat dank. Mogelijk heeft u nog 
geen brief ontvangen, dan komt deze nog met de post in 
de komende week. Mocht u eind van de week nog geen 
brief ontvangen hebben, neem dan even contact op met 
het kerkelijk bureau. Afgelopen dinsdag, 17 januari, zijn 
ook de E-mails verstuurd aan de leden die aangegeven 
hebben de toezegging graag digitaal te doen. Er zijn die 
ochtend twee mails verzonden, de eerste met in de bijlage 
de uitnodigingsbrief en de tweede mail met een link naar 
de SKG site om uw toezegging te doen en automatisch te 
verwerken. Zou u dit voor donderdag 26 januari willen 
doen? Dan hebben we op de telavond een zo compleet 
mogelijk beeld van de toezeggingen voor dit nieuwe jaar. 
Mocht u de mail verwachten maar nog niet ontvangen 
hebben, wilt u dan uw spambox bekijken? We hebben dit 
jaar helaas weer een nieuw E-mail adres moeten 
gebruiken, namelijk: kerkelijk-bureau@waterstaatskerk-
hengelo.nl Ook als u een brief heeft ontvangen kunt u 
digitaal toezeggen, hiertoe vindt u een QR code die u ook 
naar de SKG site linkt. Daar kunt u uw toezegging 
verwerken. Dit scheelt de vrijwilligers werk daar uw 
toezegging dan vol automatisch verwerkt wordt. Wanneer 
u uw E-mail adres op het antwoord formulier achterlaat 
kunnen we de volgende keer u ook per E-mail om uw 
toezegging vragen.  De commissie fondsen werving! 
 
Collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap 
Dit jaar vieren we Bijbelzondag op 22 januari. Natuurlijk 
staat in de kerk elke zondag de Bijbel centraal. Maar deze 
zondag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal 
hebben en dat we er in alle vrijheid in kunnen lezen. Het 
Nederlands Bijbelgenootschap werkt op allerlei manieren 
aan projecten in binnen- en buitenland. Dit jaar met 
speciale aandacht voor Braillebijbels in Sri Lanka. 

Dit werk kunnen zij alleen doen dankzij de steun van leden, 
donateurs en kerken. Graag willen we u uitnodigen mee te 
helpen. Steun het wereldwijde bijbelwerk met deze 
collecte. Uw gift kan worden overgemaakt op NL63 RABO 
0327 5034 16 t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo o.v.v. 
Collecte Kerk- Nederlands Bijbelgenootschap-22/01 
Roelof Eshuis 
 
Kaartengroep Waterstaatskerk. 
Een nieuw jaar, een nieuw begin, maar we hopen nog lang 
door te kunnen gaan. Levert u dus gerust uw gekregen 
kerstkaarten en/of andere kaarten in. Wij verwerken 
ze dan weer. Aan de St. De Kleine Kracht is weer een 
bedrag van € 210,-- overgemaakt. Dit is inclusief het bedrag 
dat door de Diaconie van onze kerk rechtstreeks aan hen is 
overgemaakt. De diaconie neemt n.l. regelmatig, o.a. met 
Kerst ook kaarten bij ons af. 
Namens de kaartengroep, 
G. Waninge 
 

Twenteweek 2023, Nieuw Hydepark in Doorn 
 
Elk jaar organiseren de diaconieën van Twente een 
vakantieweek in het Nieuw Hydepark in Doorn 
(voorheen het Roosevelthuis). Deze vakantieweek is 
bedoeld voor vitale ouderen maar ook voor ouderen die 
dagelijks enige persoonlijke zorg en begeleiding nodig 
hebben. Ook echtparen zijn van harte welkom!  In 2023 
is de week gepland van zaterdag 22 t/m 29 april. In 
Nieuw Hydepark beschikt iedere kamer over een douche 
en toilet. De kosten voor de week bedragen € 825,-- per 
persoon. Dit is incl. maaltijden, uitstapjes en vervoer 
van/naar Doorn. Het belooft weer een mooi programma 
te worden Door omstandigheden zijn er 3 2-
persoonskamers en 1 1-persoonskamer vrij gekomen 
voor bovengenoemde week. 
Lijkt het u leuk om van een ontspannen en zorgeloze 
‘Twenteweek’ in Nieuw Hydepark te genieten of hebt u 
vragen? Dan kunt u (geheel vrijblijvend) contact opnemen 
met Hilda Meijer: 074-2914337 en/of Giny Molenkamp: 
074-2775377, bertginymolenkamp@hotmail.com 
 

 
 
Na de dienst is er weer koffie en limonade 
Even omlopen naar oude ruimte van de 
ex Brongemeente. Warm aanbevolen. 
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