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Zondag 28 oktober 2018
6e zondag van de herfst; 22e na Trinitatis; de kleur in de kerk is groen
De Oude Mattheüs
Vandaag komen we als kerkgemeenschap Eibergen-Rekken samen in de Oude Mattheüs. Allemaal
hartelijk welkom in deze kerkdienst, ook eventuele gasten in ons midden en zij die deze dienst
meebeleven via de Kerkradio. Een bijzonder welkom geldt voor onze ‘gastvoorganger’ Jan
Hazeleger. Fijn dat hij erin heeft toegestemd de dienst vanmorgen te leiden.
Vandaag vieren we de jaarlijkse Oogstdankdienst. Na de dienst is iedereen welkom in de Huve waar
u na het drinken van een kopje koffie/thee in de gelegenheid bent om de door diverse kerkleden
aangeleverde voedingsmiddelen te kopen. De opbrengst wordt door de Commissie ZWO bestemd
voor de stichting Diya in Nepal.
We wensen elkaar een gezegende dienst toe.
De orde van dienst is als volgt:
Orgelspel - Woord van welkom door de ouderling - Zingen : Psalm 150: 1 - Stil gebed –
Bemoediging – Groet - Zingen: Psalm 150: 2 - Als gebed om ontferming voor de nood van de wereld
zingen wij: Lied 299j: 1 en 2 - Glorialied: Gezang 400 (oude liedboek) in wisselzang: 1 allen,
2d,3k,4d,5k,6d,7k,8 allen (zie meegeleverde extra pagina) - Gebed bij de opening van de Schrift Eerste Schriftlezing: Genesis 4: 1 – 16 - Zingen: Lied 836: 5 - Evangelielezing: Lucas 15: 20b – 32
(lector) - Zingen: Lied 833 (3x) – Verkondiging - Zingen: Lied 981: 1 allen, 2v, 3a, 4m, 5 allen (gedenken van overledenen, als dat aan de orde is) - Dankgebed – voorbeden – stil gebed – “Onze
Vader” - Inzameling van de gaven onder orgelspel –
Zingen: Lied 978 - Uitzending en zegen met gezongen Amen – Orgelspel.
Na afloop van deze Oogstdankviering is er koffie/theedrinken in De Huve. Hier worden, zoals ieder
jaar, veel mensen verwacht i.v.m. verkoop van diverse producten. Het eerste kopje koffie of thee
kunt u, zoals u gewend bent, ophalen bij de bar. Als u nog een tweede kopje koffie of thee wilt
drinken, dan moet u dit zelf ophalen bij de bar.
De oogstdankdienst collecte is bestemd voor de stichting Diyo Nepal
Stichting Diyo Nepal is een vrijwilligersorganisatie ter ondersteuning van de
veldwerkers in het district Dhading, in het middengebergte van Nepal.
www.diyonepal.nl
De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. Abbink, Klaashofweg 8 en naar mevr.
Ruessink, Meergaarden app. 215
In het ziekenhuis/verpleeghuis liggen voor zover bij ons bekend de volgende mensen:
Haaksbergen (het Wiedenhof): dhr. Lieftink, Leugemorsweg 6
4 november 10.00 uur: De Oude Mattheüs, Nienke Pruiksma
Het heeft even geduurd, maar eindelijk is ze weer in ons midden om over haar werk in Brazilië te
vertellen. Nienke Pruiksma werd bijna 4 jaar geleden door onze gemeente uitgezonden om te gaan
werken voor Comin, een Lutherse organisatie, die opkomt voor de rechten van de inheemse bevolking.
Nienke zal tijdens de ochtenddienst in De Oude Mattheüs aanwezig zijn en na de dienst, in de Huve een
uitgebreidere presentatie geven van haar werk in San Leopoldo. Voorganger: Jan Struijk

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

4 november 19.00 uur: Taizéviering
Zondag 4 november is er opnieuw een Taizédienst. De oecumenische geloofsgemeenschap van de
broeders van Taizé wordt jaarlijks door duizenden jongeren van over de hele wereld bezocht. Zoals in
Taizé, kenmerkt ook deze viering zich door een meditatieve sfeer, waarin liederen en stilte elkaar
afwisselen. De eenvoudige liederen worden meermaals gezongen en ondersteund door meerstemmige
zang van de cantorij. De viering begint om 19.00 op het koor van De Oude Mattheüs.
Ds. Eveline Struijk gaat voor in deze dienst.
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
mensen 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 12.00 uur. U kunt zich
opgeven bij Jan Struijk (472987/jansimonstruijk@gmail.com).
Ad Krijger en ds. Jan Struijk
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 al 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.
Inspiratie & Ontmoeting
Komt reïncarnatie in de Bijbel voor?
Nieuwsgierig geworden naar de combinatie van christendom en reïncarnatie?
Kom op:
- donderdag 8 november
- naar de Huve
- waar Kees van der Kooi, emeritus hoogleraar Systematische Theologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, over dit onderwerp een lezing zal houden.
- om 20.00 uur.
U bent van harte welkom!
Eerste zondag van de maand.
Volgende week is het 4 november, de eerste zondag van de maand. Onder de toren worden dan de
manden klaargezet waarin uw bijdragen kunnen worden gelegd voor voedsel- en kledingbank. Helaas
loopt de opbrengst de laatste maanden terug, vooral voor de voedselbank. Het aantal cliënten blijft
daarentegen gelijk, zo’n 370 mensen maken elke maand gebruik van de voedselbank. U begrijpt dat onze
ondersteuning nodig blijft. Mocht u het bezwaarlijk vinden om producten in natura mee naar de kerk te
nemen dan kunt u ook geld in de oranje bus doen. Laten we met elkaar zorgen dat deze groep mensen
niet vergeten wordt.
Hartelijk dank, Thea Gelderblom
Diensten volgende week 4 november
10.00 uur
Antonius
Werkgroep Antonius
10.00 uur
De Oude Mattheüs ds. Jan Struijk
KVD en HA zittend
19.00 uur
De Oude Mattheüs Taizéviering
mmv Cantorij

