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Zondag 4 november 2018
8e zondag van de herfst
1e van de voleinding
Kleur: groen
Welkom in De Oude Mattheüs! ‘Waar iemand duizend vreugden zoekt, mijn vreugde is in deze
achter-hoek’. Deze dichtregel van Willem Sluiter horen we en lezen we veel in deze contreien. Het
verhaal, dat daarbij verteld wordt, is, dat Sluiter zo 350 jaar geleden de Achterhoek op de kaart
gezet heeft. Bij de herdenking van Sluiter, ook in deze kerk, werd zijn uitspraak groots gebruikt om
de schoonheid en toeristische mogelijkheden van de Achterhoek aan te prijzen.
Maar als we vandaag samen liederen zingen of luisteren naar het gelegenheidskoor, dan lijkt het
mij gerechtvaardigd te zeggen, dat ds. Willem Sluiter toch diepere en geestelijkere bedoelingen
heeft gehad met deze regel. De lezingen van vandaag wijzen ons ook naar wat centraal stond in
het leven van Sluiter, wat centraal staat in de boodschap van Jezus. We lezen in Marcus de
samenvatting van de geboden: Heb God lief en je naaste als jezelf’. En in Leviticus 19 staat in vers
1: ‘Wees heilig, want Ik, de Heer, jullie God, ben heilig’. In het vervolg horen we daarvan een
praktische uitwerking. Sluiter probeerde in zijn preken, gedichten, werken mensen op een ‘hoger
plan’ te brengen; mensen dichter bij het koninkrijk van God te laten leven (vers 34).
Wat zou Sluiter dan wel kunnen bedoelen met ‘mijn vreugde is in deze achter-hoek?
Collecte
 De opbrengst van de eerst collecte is bestemd voor de stichting Kerstactie Kerken
Berkelland. De stichting ziet dat er nog veel mensen zijn die het financieel zeer moeilijk
hebben. Als gezamenlijke kerken van de gemeente Berkelland willen we deze mensen
opnieuw een hart onder de riem steken door hen als lichtpuntje met de Kerst een goed
pakket met levensmiddelen te geven.

 De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
Bloemen gaan als groet vanuit de ochtenddienst naar:
 Mw. Zuidema, Botterweg 5
 Dhr. Krijger, Hoogkamp 65
In het ziekenhuis te Winterswijk wordt verpleegd:
- Mw. Zuidema, Botterweg 5
We gedenken
Op 6 november is overleden: Hendrika Gerdina Hesselink-Groot Wassink. Ze woonde aan de Hoge
Haarweg 6; ze is 75 jaar geworden. De gedachtenisdienst en de begrafenis hebben gisteren 10
november plaatsgevonden in Eibergen.

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

Vanavond Meergaarden:19.00 uur. oecumenische gedachtenisdienst
In de grote zaal van de Meergaarden zal vanavond 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.
I&O nodigt u uit voor verschillende activiteiten:
Film : The Road to Guantanamo B
o Woensdag 21 november
o Om: 20.00 uur
o In de Huve
Bijbelquiz…………………………meld u nu aan!!
Op woensdag 9 januari wordt er in de Huve weer de vrolijke, spannende èn inhoudsvolle
Bijbelquiz gehouden. Wellicht weet u het al wel…..…..teams kunnen strijden om prijzengeld
voor een zelf uit te kiezen goed doel. Een team bestaat minimaal uit 2 mensen en maximaal
uit 4.Dus……………………zoek in uw kennissen/vriendenkring naar medespelers en meld u
aan bij Janny ten Berge, via janny.tenberge@gmail.com of per telefoon: 472852
Wie zingt er mee??
In de komende adventstijd worden in de diverse kerkdiensten wat meer
onbekende liederen gezongen. Vaak hebben deze liederen heel mooie
teksten, maar omdat de melodie ons niet bekend is zingen we ze niet,
jammer, jammer. Een uurtje oefenen o.l.v. Ad Krijger op:
- Datum: 24 november
- Plaats: Oude Mattheüs
- Tijd: 10.30 uur
U komt toch óók!!

Voedsel- en kledingbank.
De opbrengst van vorige week zondag bedroeg anderhalf krat levensmiddelen voor de
voedselbank en een aantal zakken kleding voor de kledingbank. In de collectebus zat € 35,Iedereen hartelijk bedankt.

Diensten volgende week:
10:00 uur De Oude Mattheüs
10:00 uur Antonius
10:00 uur De Meergaarden
19.00 uur: De Oude Mattheüs
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Gedachtenisdienst
Kunstzinnige vesper “VUUR”

“De vier elementen”: water, vuur, aarde en lucht, zijn de leidraad die we gekozen
hebben voor de komende vespers. 18 november is VUUR het thema. Een
fascinerend schilderij van de wereldwijd bekende Oostenrijkse schilder Arnulf
Rainer, over Mozes voor de brandende braambos, staat dan centraal. Stilte,
muziek en bezinning zijn kenmerkend voor de sfeer waarin deze viering, die op het
koor van De Oude Mattheüs, plaatsvindt .

