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Zondag 9 december 2018
2e zondag van Advent
Populus Sion
Kleur: paars
Antonius
Welkom allemaal bij de oecumenische midwinterviering die voorbereid is door een Prot/RK
werkgroep. Gospelgroep Revelation uit Winterswijk verleent haar medewerking. Na afloop van de
viering is er rondom de kerk een kerstmarkt.
Huve: Viering 40 jarig jubileum de Dienst voor mensen met een verstandelijke beperking
Welkom allemaal in deze feestelijke Huvedienst. Wat bijzonder dat we
nu al 40 jaar lang deze mooie diensten met elkaar mogen houden.
Het wordt een feestelijke dienst vol blijdschap en dankbaar terugkijken.
Maar ook een dienst vol hoop en van verwachting van wat komt.
De collecte van de Huvedienst is bestemd voor de onkosten van deze
vieringen.
Na afloop van de Huvedienst bent u van harte uitgenodigd voor een
hapje en een drankje.
Bloemen
Bloemen ter bemoediging gaan vanochtend vanuit de Huvedienst naar:
- dhr. en mw. te Brake, Leliestraat 20
- mw. Fokkink, Kruiskamplaan 15.
De bloemen vanuit de Antonius gaan als groet van de gemeente naar:
- fam. I. Papenborg, Krakeelsweg 5
- mw. Gerda Boevink - Esselink, Slemphutterweg 2
Kerstgroeten
3 kerstgroeten willen we vanuit de dienst in de Antonius en de Huve versturen naar:
- Comin: Lutherse organisatie in Sao Leopoldo in Brazilië, die de achtergestelde inheemse
bevolking in Brazilië ondersteunt. Nienke Pruiksma, uitgezonden door onze gemeente is daar
sinds 4 jaar werkzaam.
- ds. Baktai Béla begeleider van het diaconale project Euthikus in Ege.
- Dambeck Beidendorf, onze (oost-)Duitse partner gemeente.
Wilt u ook de kaarten ondertekenen?
Zieken
In het ziekenhuis/verpleeghuis verblijven voor zover bij ons bekend de volgende mensen:
- mw. Reimelink, Lindevoort 29 (tijdelijk in de Molenberg)
- dhr. Colenbrander, Zwilbroekseweg 13 (tijdelijk in het Wiedenbroek)
- mevr. Floors, Meergaarden, app. 311 (De Cromhoff, Bleekhofstraat 300, 7543EC Enschede)
Levende adventskalender
We zijn begonnen. Afgelopen week ging elke dag een deurtje open ergens in Eibergen, MallumLoo of Rekken. Iedereen was welkom voor een kopje koffie of thee. En het werden gezellige
ontmoetingen. Spontaan ontstonden verhalen en er werd veel gelachen. En dat is nou juist de
bedoeling. Volgende week staan onderstaande deuren open. Schuif een keer aan. Als u een auto
hebt, vraag dan iemand mee die geen vervoer heeft. Iedereen is welkom, hoe meer zielen hoe
meer vreugd.
Meer informatie over onze gemeente leest u op www.pkneibergen-rekken.nl

datum
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15

deurtje open bij
Familie Risamasu
Familie Franken
Familie Lourens
Koffie Inn Den Hof
Familie Reitsma
De Oude Mattheüs

adres
Schoppensteastraat 4
Pelkweg 3
Zwilbroekseweg 20
Lindevoort 14
Grotestraat 108
Amnesty + foto-expositie

10:00-11:30u
x
x

14:30-16:00u

x
x
x
vanaf 10:00 tot 22:00 uur

Foto-expositie ‘Licht in Schaduw’ De Oude Mattheüs
De fotografen van het Eibergs Fotografen Gilde hebben uren doorgebracht in De Oude Mattheüs
om daar licht in schaduw vast te leggen. De foto’s laten zien hoe licht en schaduw bij elkaar
horen. De fotografen hebben hun werk voorzien van een korte gedachte of gedicht om over na te
denken. De openingstijden van de expositie zijn gewijzigd. U kunt de expositie bewonderen:
- tijdens ‘Write for Rights’ van Amnesty op zaterdag 15 december van 10:00 - 22:00 uur
- maandag 17 december t/m woensdag 19 december van 13:00 - 16:00 uur
- zaterdag 22 december van 13:00 - 16:00 uur
- tweede Kerstdag, tijdens de Kerst Inn van 14:00 - 16.30 uur
Advent en Kerstmis in de kunst
Mgr. Drs. Herman Woorts zal schetsen hoe “Gods menswording in Jezus” in beeld is gebracht.
- maandag 10 december
- Achterhuis, Borculoseweg 43, Neede
- aanvang 19:30 uur
Vooraf staat de koffie klaar. U bent van harte uitgenodigd.
Bezoek aan Anglicaanse kerk: de St. Mary’s Chapel op landgoed Weldam
- zondag 16 december
- Carol service
- Anglicaanse kerk St. Mary’s Chapel, Diepenheimseweg 102, Markelo
- De dienst begint om 10:30 uur.
U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Wilt u deelnemen, graag opgave vóór 14 december bij Henny te Raa hennyteraa@outlook.com
Amnesty
- Maandag 10 december is het de dag van de mensenrechten
- Vrijdagavond 14 december om 19.00 uur is er een fakkeloptocht door het centrum
van Eibergen. Start bij de Huve.
- Zaterdag 15 december van 10:00-22:00 uur wordt geschreven in de Oude
Mattheüs. Om 10:00 uur opent burgemeester van Oostrum Write for Rights met het
schrijven van de eerste brief met de pen die 12 uur constant in beweging blijft. Er is
informatie in de kerk over het werk van Amnesty en over de mensen voor wie we schrijven.
Voorbeeldbrieven liggen klaar.
- Zaterdag 15 december van 15:00-21:00 uur kerstevent in De Oude Mattheüs.
Meer informatie in Contact of bij Ageeth Reitsma, tel. 06-25124345.
Kerstpost
Brandy en Liesbeth Speelman brengen uw kerstpost weer rond. I.p.v. een postzegel geeft u ons € 0,70
Per kaart. Dan zorgen wij dat het op de juiste plek komt in Eibergen. De opbrengst is voor kinderen op
de basisschool van Alarek in Noord Uganda. We kopen er schoolspullen voor. In de Huve staat een
plastic doos waar u de post in kunt doen.
Bedankt
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens de revalidatie na m’n knieoperatie. In de vorm van bezoekjes, bloemen, kaartjes en telefoontjes. Dat doet een mens goed.
Hartelijke groet, Corry Zuidema
Diensten volgende week
10:00 uur De Oude Mattheüs
10:00 uur De Meergaarden

ds. Gerco Veening
past. B. Jeunink

