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14 Zondag 7 oktober 2018
4e zondag van de herfst
20e zondag na Trinitatis
Kleur groen
Hartelijk welkom in De Oude Mattheüs!
Vandaag een bijzondere dienst waarin we met elkaar nadenken over het begrip ‘dankbaarheid’.
Waar zijn we dankbaar voor? Hoe voelt dankbaarheid? Er staat een prachtig verhaal in de bijbel
over Ruth. Zij heeft veel verdriet gekend, maar toch is ze een dankbaar mens. Hoe kan dat? Het
koor Kumbaya zorgt voor vrolijke noten. Dan is er ook nog een bijzondere gast op weg naar De
Oude Mattheüs! Wie dat is verklappen we nog niet…. In ieder geval is het fijn dat u er bent om
samen het leven met elkaar en met God te vieren! Dat is toch om dankbaar voor te zijn! We
volgen de orde van dienst zoals u die bij de ingang overhandigd werd. Fijne dienst!
11.00 u. Antonius KinderKerkviering
Hartelijk welkom allemaal in deze KinderKerkviering!
Het thema vanmorgen is: Wie bouwt de hoogste toren?
We luisteren naar een verhaal waarin in hele hoge toren wordt gebouwd.
Tijdens de viering zamelen de kinderen weer artikelen in voor de
voedselbank. Hebt u niets bij u in de vorm van houdbaar voedsel of
drogisterijartikelen? Geen probleem, ook geld is van harte welkom!
Na afloop van de dienst is er ranja, koffie en thee voor iedereen, uiteraard
hebben we daar ook wat lekkers bij. Ondertussen kunnen de kinderen kleuren
of puzzelen. Ook is er een klein cadeautje voor de kinderen.
Collecte
 De diaconale collecte is vandaag voor: Leven van vis en ecotoerisme in Nepal.
Samen met United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun
inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer.
UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement
tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.
www.kerkinactie.nl/nepalvisserij
 De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
Bloemen uit de dienst gaan naar:
 Mw. ter Veen, Willem Sluijterstraat 27
 Fam. Ebbers, Beltrumseweg 57
Overlijden
Op vrijdag 5 oktober is Gerrit Jan Wennink overleden in de leeftijd van 79 jaar. Hij woonde aan
de Groenloseweg 34. De uitvaartdienst vond afgelopen donderdag plaats.
Op maandag 8 oktober is Thomas Johannes Duitscher overleden in de leeftijd van 16 jaar.
Thomas woonde aan de Borculoseweg 56a. De uitvaartdienst is maandag 15 oktober in besloten
kring.

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

Oogstdankdienst
Op zondag 28 oktober willen wij weer samen Oogstdankdag vieren. Na de dienst is er in de
Huve gelegenheid om een kopje koffie, thee of een glaasje fris te drinken. Daarna is er
gelegenheid om oogstproducten te kopen. De opbrengst van de verkoop en van de collecte in de
dienst is bestemd voor Diyo Nepal (zie artikeltje in Contact). Wij hebben ook weer uw hulp nodig
om deze
Oogstdankdagviering te
laten slagen. U kunt uw
oogst (artikelen van het
land en van hand),
groente, fruit, bloemen,
plantjes enz.
zaterdagmorgen 27
oktober van 10.00 uur tot
12.00 uur brengen in de
Huve.
We zien u graag op 27 en
28 oktober.
De ZWO Commissie.

Gratis magazine van de Protestantse Kerk Nederland.
Vier maal per jaar geeft de PKN een gratis magazine uit met de naam Petrus. Het nieuwe
magazine vertelt hoe mensen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden. Petrus vertelt kleine en
grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe
samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of
pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe
de kerk hulp biedt aan mensen in nood. U kunt een gratis abonnement aanvragen via de
volgende web-link: https://petrusmagazine.nl, of telefonisch via het Protestants Landelijk
Dienstencentrum: 030 880 1880.
Met vriendelijke groet, Roel Heij, scriba

Dienst volgende week
10:00 uur Antonius
10:00 uur De Meergaarden

mw. Netty Hengeveld
Past. B. Jeunink

