De Protestantse Gemeente te Eibergen-Rekken

Kerkgroet

Redactie:

Jenny Kion
Louise Arends
Alice te Raa
redactie.kerkgroet@pkneibergen-rekken.nl
E-mail:
Postadres: p.a. Statstukke 2, 7152 KL Eibergen

Kopij volgende kerkgroet kan ingestuurd worden tot vrijdag 12.00 uur

Zondag 2 december 2018
1e zondag van advent
Kleur: paars
Welkom in De Oude Mattheüs! Vandaag vieren we op vele manieren de eerste advent. In plaats
van een preek zijn er 5 nevendiensten, waaruit u/jullie kunnen kiezen. Op de liturgie staat waaruit
gekozen kan worden.
Het thema van deze dienst is gelijk aan de titel van de foto-expositie: ‘Er schuilt licht in de
schaduw’. We zingen liederen over licht en schaduw. Op de eerste advent vragen we onzeker nog:
‘Zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is’ (lied 462:6). Ook de lezing uit Lukas 21:
25-31 is vol spanning: zal het wel goed komen? We worden wel opgeroepen om te geloven in een
goede afloop, in de komst van de Messias, in de verwerkelijking van Gods Koningschap, maar we
moeten wel speuren naar licht in al die schaduwen. Gelukkig wijst de tekst ons op de vijgenboom:
als bladeren aan de takken komen, dan is de zomer nabij. De foto’s in de expositie sluiten daar bij
aan: speuren naar sporen van licht en hoop! We leven toe naar de komst van het Kind. De ene
midwinterhoorn herinnert ons er aan.
Na de dienst is er koffie/thee/limonade in de Huve!
Collecte
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Edukans
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer
dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten
ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het
best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. (www.edukans.nl).
 De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
Bloemen gaan als groet vanuit de ochtenddienst naar:
o mevr. Stolting, Meergaarden app.221 en naar
o dhr./mevr. Schepers, Wemerdijk 29.
De kaarten ter bemoediging gaan naar:
 dhr. Ten Harkel, Jukkertweg 12 en naar
 de Bethelkerk, (Jurriaan Kokstraat 175, 2586 SG Den Haag) waar voortdurend een dienst
gaande is voor asielzoekers, die dreigen uitgewezen te worden (zie verder op de kerkgroet)
In het ziekenhuis verblijft:
Te Enschede (De Cromhoff, Bleekhofstraat 300; 7543EC):
- mevr. Floors, Meergaarden, app. 311
We gedenken:
 Op 23 november is overleden: Johannes Gerardus Marinus Zuidberg. Hij woonde aan de
Oude Borculoseweg 11 en is 82 jaar geworden. De dankdienst voor zijn leven en de
crematie hebben op 30 november plaatsgevonden. (Hij is vorige week in de kerk herdacht)
 Op 24 november is overleden: Egbert Hendrik Sligman. Hij woonde in Kleinschalig Wonen,
Willem Sluiterweg 3f. Hij is 78 jaar geworden. De gedachtenisdienst en de crematie waren
op donderdag 29 november. (Hij is vorige week in de kerk herdacht)
 Op 28 november is overleden: Gerritdina Johanna Oskam-Scholten. Ze woonde in de
Meergaarden app. 304. Ze is 91 jaar geworden. De crematieplechtigheid is op woensdag 5
december in besloten kring.

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

Levende adventskalender
In de adventstijd gaan elke dag deuren open, ergens in Eibergen, Mallum-Loo of Rekken.
Elke dag staat er op een ander adres de koffie en thee klaar. U bent volgende week van harte
welkom of ’s morgens of s’ middags welkom op de volgende adressen. Neem gerust iemand mee!
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deurtje open bij
Familie Heij
Familie Jonker
Familie Schuiling
Familie v. d. Werf
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De Oude Mattheüs

adres
Drieveweg 8
Paalhaarstraat 10
Hoge Haar 1
Hölterweg 19
Van Ouwenallerlaan 3
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Kerkasiel
Op vrijdag 7 december gaan wij naar Den Haag, om de marathonkerkdienst in de Bethelkerk bij te
wonen. We brengen dan ook de kaart ter bemoediging die deze zondagmorgen getekend kan
worden. We doen dit als teken van ondersteuning voor de kerk aldaar en het Armeense gezin dat
daar nu ononderbroken kerkasiel heeft. Wie mee wil kan zich melden bij Jacqueline en Bert
Westhuis, tel. 472951, mail bertwesthuis@hotmail.com.
Foto-expositie ‘Licht in Schaduw’ De Oude Mattheüs
Het Eibergs Fotografen Gilde, neemt ons in de donkere dagen voor kerst mee op een bijzondere
ontdekkingstocht. Waar schuilt licht in schaduw? Wat zijn lichtpuntjes in het donker? De expositie
nodigt uit om te mijmeren. Open: zaterdag 8 december van 13-16 uur; zaterdag 15 december
tijdens ‘Write for Rights’ Amnesty International van 10-22 uur; maandag 17 december t/m zaterdag
22 december dagelijks 13 – 16 uur. Welkom!

FEEST!!

Vandaag vieren wij de beleving van ons geloof op velerlei manieren.
Volgende week, 9 december, vieren wij het 40 jarig jubileum van de Gehandicapten dienst.
Zoals wij dat al die jaren gedaan hebben, op onze eigen manier!
Het wordt een feestelijke dienst vol blijdschap en dankbaarheid, met als
voorganger ds Eveline Struijk.
Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn in “de Zwerm” van de Huve.
Adventsconcert “Op weg naar Kerst”.
Dit concert vindt plaats op zondag 9 december om 14.30 in de Oude Mattheüs.
Meer informatie vindt u in Contact en in de plaatselijke pers.
U bent van harte welkom!
Voedsel- en kledingbank.
Deze zondag is er weer de maandelijkse inzameling voor voedsel- en kledingbank.
Bent u het vergeten? Nabrengen kan de hele volgende week in de Huve.
Diensten volgende week:
10:00 uur Antonius
10:00 uur De Huve
14:30 uur: De Oude Mattheüs

wgp Antonius
Oecumenische midwinterviering
ds Eveline Stuijk-Boers 40 jarig jubileum verst gehand
Kerstevent “Op weg naar Kerst”

