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Kopij volgende kerkgroet kan ingestuurd worden tot vrijdag 12.00 uur

Zondag 4 november 2018
7e zondag van de herfst
22e zondag na Trinitatis
Kleur: groen

Welkom in De Oude Mattheüs
Vandaag is er van alles aan de orde! We vieren avondmaal samen met de kinderen. Het tafelgebed
voor vandaag heet dan ook: ‘Wij, Uw kinderen!’. We zingen daarom een lied: ‘Feest in de kerk!
Feest bij de mensen!’ We vieren de liefde, die we delen met elkaar in Brood en Wijn. Als je er
‘nuchter’ naar kijkt, dan is het maar een raar iets, dat avondmaal. We zeggen, dat een stukje Brood
en een slokje Wijn genoeg is om van en mee te leven. Als we nog verder ‘nuchter’ denken, dan kan
een kerkdienst maar een raar gebeuren worden: we bidden tot Iemand, die we niet zien. We zingen
liederen, die we lang niet altijd snappen, we zijn hier bij elkaar, terwijl we vanmorgen misschien
helemaal geen zin hadden om te komen. Een lekker ontbijt zou ons beter voeden…, toch?
In het boek Job horen we Job vandaag zeggen: ‘Één ding weet ik zeker: God zal me redden’. Wat
die vrienden ook zeggen! Hoeveel pijn ik ook heb! Hoe onbegrijpelijk het leven ook is! En Jezus zegt
tegen de Sadduceeën: Jullie met je kletspraatjes! Jullie hebben het helemaal fout: God is God van
levende mensen. Jullie geloven niet in de opstanding, maar God doet ons telkens terugkeren uit
onze ballingschap; Hij is er steeds opnieuw voor elk van ons. Daarom zijn we vanmorgen hier en
vieren we avondmaal, zingen we liederen en bidden we tot God, dat we telkens weer zullen opstaan!
Vandaag is ook Nienke Pruiksma in de kerk. Ze zal met de kinderen iets vertellen over haar leven
in Brazilië, bij Comin. En bij de koffie zal ze er meer van laten zien en horen.
Welkom dus na de dienst in de Huve voor koffie of thee of limonade!
Collecte
- Tijdens de avondmaalsviering is dit jaar de diaconale collecte bestemd voor
International Justice Mission. I.J.M. is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet
tegen onder andere moderne slavernij en mensenhandel. Uw gift redt mannen,
vrouwen en kinderen over de hele wereld. www.ijmnl.org
- De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
Antonius
In de Antonius gaat Ds. Dick van Zijll Langhout uit Enschede voor. De lezingen zijn uit Job 19: 2327 en Marcus 12: 18-27. De liturgie is als volgt; intochtslied: 121: vers 1,2, na de begroeting: lied
121: vers 3, 4, glorialied 754: vers 1, na de schriftlezing uit Job: lied 119: vers 1, 5 en na de
schriftlezing uit Marcus lied 513: vers 1, 3. Na de overdenking lied 675: vers 1 en slotlied lied 415.
Bloemen
Bloemen gaan vanmorgen als groet van onze gemeente naar:
- mw. Scheggetman, Hupselseweg 3, ze kunnen gebracht worden bij mw. Floors, Wemerdijk 85
- mw. Scholten-ter Maat, KoninginJulianastraat 3
- Dhr Gerard Esselink Rekkense binnenweg 18
- Mevr. Dini Stomp- Prinsen Den Borgweg 9
Kaarten
Kaarten ter bemoediging gaan naar:
- Wendelieke Weersma, Burgemeester Colijnstraat 161, 2771 GL Boskoop
- mw. Kalfsterman, Blomsgaarden 24.

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

Vanavond: 19.00 uur De Oude Mattheüs: Taizédienst
De oecumenische geloofsgemeenschap van de broeders van Taizé wordt jaarlijks door duizenden
jongeren van over de hele wereld bezocht. Net als 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 o.l.v. Gerrit
Hietkamp. Ds. Eveline Struijk gaat voor in deze dienst.
10 november Antonius Rekken
Kom je zaterdag 10 november ook naar de Sint
Maartenviering, In de Antonius in Rekken? Om 18:45 uur
word je dan in Den Hof verwacht met je lampion en
rugzakje. Vanuit den Hof gaan we in optocht naar de Kerk.
Daar hoor je het Sint Maarten verhaal en zingen we Sint
Maarten liedjes. Ds. Eveline Struijk-Boers zal de viering die
om 19:00 uur begint, leiden en Zanggroep Rekken zingt
met ons. Dan volgt de optocht over de Lindevoort, de
Bonenkamp, de Woerden, den Borgweg, en via de
Lindevoort naar den Hof waar warme chocolade melk met wat lekkers klaarstaat. Doe je een
veiligheidshesje aan om veilig in het donker te kunnen lopen? Kerkbezoekers en mensen die aan
de route wonen, neemt u wat snoep mee om aan de kinderen uit te delen? Bij Sint Maarten horen
natuurlijk lichtjes en liedjes zingen, in ruil voor snoep of fruit. Graag tot ziens!
Oecumenische werkgroep Rekken
11 november: Meergaarden, 19:00 uur oecumenische gedachtenisdienst
In de grote zaal van de Meergaarden zal volgende week weer de jaarlijkse viering plaatsvinden
waarin we met name diegenen herdenken die afgelopen jaar in de Meergaarden overleden zijn.
Voorgangers zijn ds. Eveline Struijk en pastor Simon Nagelmaeker. Het katholieke dameskoor o.l.v.
Ton Steintjes zal muzikale medewerking verlenen aan deze dienst.
11 november Willem Sluiterdienst
Volgende week besteden we uitgebreid aandacht aan Willem Sluiter. We zingen liederen van hem;
een gelegenheidskoor zal ook enkele liederen zingen. En we zullen horen, welke vreugd’ Willem
Sluiter nu eigenlijk vond in de Achterhoek…!
ds. Jan Struijk
Aanstaande zondag 11 november is er weer “Huve-dienst” op onze vertrouwde plek in “de Zwerm”
van de Huve. Deze dienst zal geleid worden door Liesbeth Speelman.
Het onderwerp is nog niet bekend, maar heeft ongetwijfeld iets te maken met Sint Maarten of toch
Halloween?
Opgeven lampionnen maken Sint Maarten
Op zaterdag 10 november is er voor kinderen die op de basisschool zitten een knutselmiddag voor
Sint Maarten. In de Huve worden er lampionnen gemaakt. Kinderen die het leuk vinden om mee te
doen mogen met hun vader of moeder, opa of oma of iemand die kan helpen met knutselen, om
15:00 uur naar de Huve komen. Knutselspullen en lampjes zijn aanwezig. Opgeven kan tot 5
november bij Jolanda Rooiman: jolandarooiman@hotmail.com.
Voor ieder die dat wil is er ’s avonds gelegenheid om, met de eigen gemaakte lampion, in de
Antonius in Rekken de Sint Maartendienst en optocht te bezoeken.
Komt reïncarnatie in de Bijbel voor?
Nieuwsgierig geworden naar de combinatie van christendom en reïncarnatie?
Kees van der Kooi, emeritus hoogleraar Systematische Theologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, zal over dit onderwerp een lezing houden. U bent van harte welkom!
- donderdag 8 november
- 20:00 uur.
- de Huve
Voedsel- en kledingbank.
Mocht u vergeten zijn om een bijdrage mee te brengen dan kunt u
die de komende week naar de Huve brengen.
We hopen op een grote opbrengst.
Hartelijk dank, Thea Gelderblom

