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14 Zondag 7 oktober 2018
5e zondag van de herfst
21e zondag na Trinitatis
Kleur groen
Welkom in de Antonius.
Vandaag komen we als gehele kerkgemeenschap Eibergen-Rekken samen in de Antonius in
Rekken. Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst, ook eventuele gasten in ons midden. Een
bijzonder welkom gaat in de richting van onze ‘gastvoorganger’ Netty Hengeveld. Fijn dat zij erin
heeft toegestemd de dienst vanmorgen te leiden.
We wensen elkaar een gezegende dienst toe.
De orde van dienst is als volgt:
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Emmy Risamasu – Ons Aanvangslied is:
275: 1 en 3 (Dat zingen we staande) – Bemoediging en groet – We zingen Lied 275: 4 en 5. –
De gemeente gaat zitten – Inleiding – Zingen: Lied 534: alle verzen – Gebed om ontferming –
Zingen: Loflied 146a: 1, 4, 6 en 7 – Gebed bij de opening van het Woord – Eerste lezing Jesaja
59: 9-19 – Zingen: Lied 321: 1, 2, 5, 6 en 7 – Tweede lezing Marcus 10: 46-52 door de lector
Ineke van der Werf – Zingen: Lied 182: 1 t/m 4 – Overweging – Orgelspel – Zingen: Lied 825: 1,
3, 4 en 5 – Gebeden: voorbeden – stil gebed – Onze Vader – Inzameling van de gaven – Slotlied
909 alle verzen – Uitzending en zegenbede – Door de gemeente bevestigd met het zingen van:
Amen, amen, amen!
Collecte
 De eerst collecte is vandaag voor het Kinderfonds MAMAS Dit fonds
steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende vrouwen die
opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg,
bescherming, eten, warmte en liefde voor nu al 40.000 kinderen in 43 prachtige projecten.
www.kinderfondsmamas.nl
 De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
Bloemen uit de dienst gaan naar:
 mevr. v. Vuuren, Kremerstraat 6
 mevr. Lieftink, Leugemorsweg 6.
 Fam. Groot Wassink Rammelbroeksweg 1a voor de komst van
hun zoon en broertje Xin Dang
.
In het ziekenhuis/verpleeghuis verblijven voor zover bij ons bekend de volgende mensen:
Tijdelijk in Pronsweide: mw. Stolting, Bartelinksgang 42

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

Oogstdankdag
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.
Op het koor van de Oude Matttheus willen we dit jaar weer een
mooie opstelling maken van aangeleverde oogstprodukten.
Hiervoor hebben wij in het bijzonder nodig verse produkten van
het land zoals stronken boerenkool, prei, bieten, wortelen, aardappelen , andijvie enz.
Het zou fijn zijn als we hiermee , samen met andere produkten een mooie presentatie kunnen
neerzetten.
Bij voorbaat dank.
Commissie Lirurgisch bloemschikken.
Leo Fijen (programmamaker en uitgever) komt op maandag 29 okt, om 19.30 uur naar
de katholieke Mattheuskerk in Eibergen om te praten over het belang van goed
afscheid nemen. Hij heeft als zo veel uitzendingen verzorgd. Als je bewust de
tijd neemt voor het laatste afscheid zijn er meer momenten die je troost
geven door de dood heen. Van harte welkom.
De commissie Ontmoeting & Inspiratie organiseert een cursus moderne kunst en
spiritualiteit. Dit jaar staat de schilder Henri Matisse centraal. Henri Matisse creëert een
aangenaam toegankelijke wereld en raakt tegelijk aan de diepere lagen van het leven. Hij zoekt
evenwicht en zuiverheid, een kunst die niet onrustig maakt en verwart. Hij wil het liefst dat
vermoeide, overspannen en gebroken mensen in zijn schilderijen rust en vrede vinden.
Achter in de kerk ligt informatie over deze cursus om mee te nemen.
Willem Sluiter dienst op 11 november-gelegenheidskoor
Op 11 november besteden we in de dienst aandacht aan ds. Willem Sluiter. Tijdens de dienst
zullen we samen enkele liederen van hem zingen, op (redelijk) bekende melodieën, maar er zal
ook een gelegenheidskoor zijn, dat een drietal liederen meerstemmig zal zingen… Maar dat kan
alleen als er onder u zijn die deze liederen willen instuderen! Op zaterdag 3 en 10 november,
o.l.v. Ad Krijger gaan we deze liederen leren zingen, in De Oude Mattheüs, tussen 10:30 en 12
uur. U kunt zich opgeven bij Jan Struijk (472987/jansimonstruijk@gmail.com).
Ad Krijger en ds. Jan Struijk
Verkennen wat er kan in de regio Arnhem:
Wij maken u attent op de uitnodiging die we kregen over de 'Verkendag pionieren' in Arnhem.
UITNODIGING MAANDAG 5 NOVEMBER 2018
Waar: Vredebergkerk, van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB Oosterbeek
Hoe laat: Van 19.30-21.30 voor kerkenraadsleden, gemeenteleden en overige geïnteresseerden.
De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: experimentele vormen
van kerkzijn voor mensen die niets (meer) met de kerk hebben. We delen met u wat de huidige
ontwikkelingen zijn in Nederland en wat dit voor u kan betekenen. Tegelijk kent pionieren in elke
streek een eigen dynamiek en aanpak. Hoe kunnen we pionieren in de regio Arnhem? Waar
liggen kansen en valkuilen?
Aanmelding is uiterlijk 28 oktober 2018 via www.lerenpionieren.nl/agenda.
Als u uiterlijk 26 oktober aan de scriba uw belangstelling laat weten dan hoort u of er een
carpoolmatch is en kunnen belangstellenden die willen carpoolen zichzelf nog tijdig aanmelden.
Hartelijke groet, Roel Heij, scriba@pkneibergen-rekken.nl / 0545-475446.
Dienst volgende week
10:00 uur De Oude Mattheüs
19:00 uur De Meergaarden

ds. Jan Hazeleger
Werkgroep Meergaarden

