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Zondag 7 oktober 2018
3e zondag van de herfst
19e zondag na Trinitatis
Kleur groen
Welkom in De Oude Mattheüs
Nu de zomervakantie voorbij is, beginnen we weer met de kindvriendelijke diensten, elke eerste
zondag van de maand. Zoals altijd beginnen we de dienst samen met de kinderen, maar op een
gegeven moment gaan ze naar hun eigen ruimte voor de kindernevendienst. Aan het eind van
de dienst komen ze weer terug. Dan zullen de jongelui die vorig seizoen meededen met de
basiscatechese ons vertellen wat ze hebben gedaan met de geschenkbon die ze kregen bij hun
afscheid. We zijn reuze benieuwd. Voor de grote mensen die niet mee mogen naar de
kindernevendienst wordt het bijzonder uurtje. De Cantorij, dit keer onder leiding van Ina
Broekstra, doet mee. Geert van de Veer, die vandaag afscheid neemt als hoofd van het Kerkelijk
Bureau, heeft de liederen uitgekozen. Geert houdt van zingen én van vrolijke liederen. Dus kun
je nog zingen, zing dan mee. We volgen de orde van dienst zoals u die vanochtend overhandigd
gekregen hebt.
We nemen pas afscheid van Geert als de dienst afgelopen is. Het afscheid is niet in de kerk, maar
in de HUVE. Pas na de koffie wordt Geert uitgezwaaid. Een vrolijke, fijne dienst toegewenst.
Collecte
- De collecte vandaag is voor de Hospicegroep De Lelie. De vrijwilligers van de Lelie bieden
zorg aan mensen die medisch gezien uitbehandeld zijn. Dit gebeurt in het hospice in
Winterswijk en ’s nachts bij de mensen aan huis. Het hospice, een bijna-thuis-huis, waar ook
familie en vrienden altijd welkom zijn is niet gebonden aan bezoekuren. Thuis waken, met
name ’s nachts: daar zijn de vrijwilligers de gast en bieden zij zorg en aandacht aan de zieke
en ondersteunen daarmee de familie, die hiermee een nacht ontlast wordt en tot rust kan
komen. De Hospicegroep De Lelie is er voor heel de Oost-Achterhoek.
- De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
Bloemen uit de dienst gaan naar:
- mw. W. Wissink, Dr. Slotlaan 1, Rekken
- mw. G. te Velthuis, Bartelinksgang 38
Zieken
In Pronsweide verblijft tijdelijk:
- mw. Stolting, Bartelinksgang 42
Overlijden
Op donderdag 27 september is overleden Hendrika Wilhelmina Geessink - Boevink in de leeftijd
van 90 jaar. Riek woonde aan de Rekkense Binnnenweg 23.
De uitvaartdienst voorafgaande aan de begrafenis was afgelopen woensdag.
Afscheid
Vandaag neemt Geert van der Veer afscheid als Hoofd van het kerkelijk bureau en beheerder
van De Huve. Er is gelegenheid om na afloop van deze dienst, in De Huve, Geert de hand te
drukken. Ook kunt u dan kennis maken met zijn opvolger, dhr. Jos Wientjes.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Meer informatie over onze gemeente leest u op www.pkneibergen-rekken.nl

Zangdienst
Vanavond vindt alweer de laatste zangdienst van 2018 plaats in de Oude Mattheüs. Zoals u
onderhand wel gewend bent van de Werkgroep Zangdiensten, is men er wederom in geslaagd om
een mooie liturgie samen te stellen. Voorganger in deze dienst is ds. Eveline Struijk-Boers.
Organist Herman Ridderinkhof bespeelt het orgel tijdens de samenzang. De leden van de
werkgroep hopen u, zangliefhebbers, te mogen verwelkomen. Wij ontmoeten elkaar om 19:00 uur.
Dienst volgende week de Oude Mattheüs
Zondag 14 oktober om 10:00 uur is er een vrolijke dienst met mensen met een verstandelijke
beperking. Het koor Kumbaya zorgt voor vrolijke noten, er is een bijzondere gast en we gaan het
hebben over `Dankbaarheid´. Wat wil je nog meer... Weet u welkom!
Werkgroep Geloofsbegeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking
Aanstaande zondag 14 oktober houden wij onze maandelijkse bijeenkomst. Dit keer in de Oude
Mattheüs en daar verheugen de mensen zich altijd enorm op!
De voorganger is pastor Henny Tuut en het onderwerp waar we over praten is: “Dankbaarheid”.
We hebben het koor “Kumbayah” bereid gevonden deze dienst muzikaal te ondersteunen.
Na afloop is er koffie of thee in de Huve.
Gezinsuitbreiding
“Trots, blij en gelukkig zijn wij met de komst van onze prachtige zoon en broertje. Welkom lieve
XIN Dang Groot Wassink, geboren op 10 september 2016 in China. Voor altijd in onze armen
gesloten op 9 september 2018”, zo meldt het geboortekaartje dat we kregen van Niek en Marijke,
Isa, Guusje en Melle Groot Wassink (Rammelbroeksweg 1a).
Xin wordt met liefde opgenomen in een warm gezin. We hopen dat hij zich snel thuis mag voelen
en wensen hem en zijn “nieuwe familie” daarbij Gods licht en liefde toe.
De maakbare mens.
- Zijn erfelijke ziektes in de nabije toekomst de wereld uit?
- Stellen met een kinderwens laten testen wat de kans is dat hun baby aan een ernstige ziekte
zal lijden.
- Het is een kwestie van tijd, dat de eerste stamcelbaby geboren wordt.
- Wetenschappers verwachten dat de menselijke voortplanting in de toekomst volledig
kunstmatig wordt (in Nederland momenteel 1 op de 36 baby’s) en geen leeftijdsgrens meer
heeft.(in Nederland momenteel een moeder van 63 jaar)
Wat zegt de ethicus Steven Dorrestijn erover? Hij gaat met ons over deze dilemma’s in gesprek
en zet ons aan het nadenken. U bent van harte welkom!!
Datum:
10 oktober 2018
Tijd:
20:00 uur
Plaats:
de Huve, Eibergen
Op reis naar Patmos
Bernard en Marian van Delft komen vertellen over het eiland Patmos, waar de apostel Johannes
zijn visioenen van de Openbaringen had. Misschien dat er een reis vanuit Eibergen/Rekken en
Neede naar dit eiland kan worden georganiseerd?
Datum:
9 oktober 2018
Tijd:
20:00 uur
Plaats:
Diekgraven, Neede
Sulawesi
De afgelopen dagen zijn de beelden de wereld rondgegaan van de verschrikkelijke ramp op
Sulawesi . Zoveel leed, zoveel slachtoffers. We kunnen bidden en ook doneren.
De Diaconie heeft alvast € 1.000,-- overgemaakt naar: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. noodhulp Sulawesi. Kerk in Actie is de coördinator van deze noodhulpactie (Giro 555)
Fijn als u ook wilt bijdragen om het leed een klein beetje te verzachten.
Eerste zondag van de maand.
Ook deze zondag kunt u houdbare levensmiddelen, toiletartikelen of bruikbare kleding mee
nemen voor voedsel- en kledingbank. Later in de week kunt u uw gaven naar de Huve brengen.
Alle 370 cliënten van de voedselbank zullen er blij mee zijn.
Hartelijk dank, Thea Gelderblom

