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Zondag 25 november 2018
10e zondag van de herfst; Christus Koning; 3e van de voleinding; de kleur is groen/paars/wit
Welkom in De Oude Mattheüs! Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we onze
geliefden, die ons afgelopen jaar ontvallen zijn. En we zoeken een begaanbare weg, een nieuwe
weg vaak zonder diegene met wie we tot nu het leven deelden. Vandaag ook zien we uit naar
advent, de komst van Jezus in ons midden; het laatste lied in deze dienst zingt hoopvol: Nu daagt
het in het oosten, Hij komt de volken troosten…
Vandaag is onze ervaring, dat dat niet zomaar gaat! We vragen ons met psalm 121 af, waar mijn
hulp vandaan komt? We zagen als een berg op tegen de dag van morgen, toen hij/zij ziek was en
we afscheid moesten nemen van onze geliefden; we zagen en zien als een berg op tegen de dag
van morgen, nu we zonder hem/haar ons leven moeten hernemen en herschikken. We zoeken
troost bij de woorden van Jezus, dat de hemelse Vader ons voedt en met ons mee gaat (Matth. 6:
25-29; 33,34). En we bidden elkaar toe, dat we in ons verdriet toch ook Gods Koninkrijk gewaar
worden, als we elkaar nabij zijn, elkaar troosten, de liefde van wie ons ontvallen is, in ons hart
meedragen, de goede herinneringen aan hem/haar ons dragen. God ons vandaag nabij is, een
schaduw aan onze rechterhand. Onze hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Anders dan op de liturgie staat, gaat naast Jan Struijk ook Henny Tuut voor in deze dienst.
Zij verzorgt het deel na de preek.
Na de dienst is er koffiedrinken voor hen die uitgenodigd zijn.
De eerste collecte
Vandaag vragen wij uw steun voor het Hospice de Lelie in Winterswijk, waar mensen in
de laatste fase van hun leven deskundig en liefdevol verzorgd en opgevangen kunnen
worden. www.hospicedelelie.nl
De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
- de heer Roskam, Thorbeckestraat 11 en
- mevr. te Raa, Rekkensebinnenweg 1
In het ziekenhuis/verpleeghuis liggen voor zover bij ons bekend de volgende mensen:
Enschede (De Cromhoff, Bleekhofstraat 300; 7543EC):
- mevr. Floors, Meergaarden, app. 311
MST Enschede:
- mevr. Boevink, Slemphutterweg 2
Vieren op vele manieren, 2 december, 1e advent
Volgende week is er weer de dienst met nevendiensten! Er zal een verhaal verteld worden door
Wim Kemink, gezongen wordt er o.l.v. Ineke van der Werf, de kinderen van de nevendienst en de
jongeren van GÔH!? zijn te vinden in de Aanvliegroute en er is nog meer! Het thema is: Licht in
de schaduw! Vanaf 9:30 uur is er koffie in de kerk! Welkom!

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

Inspiratie & Ontmoeting
Religieus geweld: Niet in Gods naam
“Geweld heeft niets te maken met religie als zodanig. Het heeft te maken met identiteit en het
leven in groepen. Religie versterkt groepen effectiever dan enige andere kracht.” Dat is de
genuanceerde en overtuigende analyse van rabbijn Sacks in zijn boek “Niet in Gods naam”. Meer
weten?
Ds. Jan Struijk verzorgt een lezing over dit boek. U bent van harte welkom!
- Datum: 27 november
- Tijd:
20.00 uur
- Plaats: de Huve, Eibergen
Adventskaarsen versieren:
- in de Diekgraven in Neede
- op 28 november
- om 20.00 uur
Opgeven kan t/m 26 november bij Ina van der Graaf; tel. 475961; inaenhenrie@gmail.com
Levende adventskalender
U kent het vast wel: de traditionele adventskalender met deurtjes waarachter een cadeautje zit
verstopt. Dat inspireerde de commissie I&O. Er gaan in de adventstijd nog steeds deurtjes open,
maar dit keer van deuren van echte huizen ergens in Eibergen, Mallum-Loo of Rekken. Vanaf 3
december staat elke dag op een ander adres de koffie en thee klaar. De adressen staan in de
december uitgave van ‘Contact’ en komen wekelijks op de Kerkgroet. Dit is een I&O activiteit
voor iedereen en we hopen op warmte en gezelligheid in de donkere dagen voor kerst!
Kerstgroet omroep Gelderland in de HUVE
Omroep Gelderland heeft gevraagd of centrum de Huve mee wil doen aan een Kerstspecial.
Natuurlijk doen we mee! Aanstaande dinsdag 27 november worden tussen 10.00 en 11.00 uur tv
opnames gemaakt. Dit is uw kans om een kerstgroet over te brengen aan iemand van wie u
houdt, aan een zieke of aan familie en vrienden over ver. De uitzending is in de week vóór kerst te
zien op tv Gelderland en via internet. Iedereen is welkom om iemand te verrassen!

Op 1 december worden op allerlei plaatsen om 11.58 uur de klokken geluid.
Ook wij doen mee met dit initiatief van Greenpeace om aandacht te vragen voor de verwoestende
effecten van klimaatsverandering. Laten we met z’n allen proberen de opwarming van de aarde
onder de 1.5 gr. te houden. Werk aan de winkel voor iedereen met een groen hart!
Adventsconcert “Op weg naar Kerst”.
Dit concert vindt plaats op 9 december om 14.30 in de Oude Mattheüs.
Meer informatie vindt u in Contact en in de plaatselijke pers.
Diensten volgende week 2 december 2018
10.00 uur Oude Mattheüs ds. Jan Struijk + anderen

KVD, Vieren op allerlei manieren

