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KERKDIENST VANDAAG
10.00 uur Ds.D.Juijn
Lector: Ploon Claassen
Kindernevendienst: Jikkie Veenstra
Oppas: Johanna Stronks
Collectes:
- Diaconie
- Kerk
TUSSENSTAND Actie Kerkbalans 2018
Het College van Kerkrentmeesters kan u over de actie
Kerkbalans 2018 een nieuwe tussenstand doorgeven.
In januari 2018 zijn 804 uitnodigingen verstuurd voor de
vrijwillige kerkelijke bijdrage. Dat resulteerde in 668
toezeggingen met een totaalbedrag van € 124.687 waarvan
medio november € 111.595 was ontvangen.
Begin volgend jaar zullen we u berichten of de begroting
van € 125.000 voor 2018 is gehaald.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk
LEZING Kardinaal Eijk over “Waardig levenseinde”
Op dinsdagavond 27 november om 19.30 uur zal Kardinaal
Wim Eijk een lezing geven in de Oude Blasius aan het
Kerkplein 1 te Delden. De Raad van Kerken heeft de
kardinaal uitgenodigd om zijn visie te geven over het
onderwerp “Waardig levenseinde”. Kardinaal Eijk zal
spreken voor de Oecumene en dat is toch bijzonder. Hij is
niet alleen aartsbisschop, kardinaal en hoofd van de
katholieke kerk, maar hij is ook medicus en afgestudeerd
arts. Hij promoveerde op het proefschrift over Euthanasie.
Hij zal spreken over de mogelijkheden om het levenseinde
draaglijk te maken zoals, het omgaan met lijden, de
medische ontwikkelingen, de pijnbestrijding, de rol van de
overheid, de individualistische cultuur en de rol van de arts.
Kardinaal Eijk is bisschop- referent voor het themaveld
Medische Ethiek en lid van de Pauselijke Academie voor het
Leven. Het is mooi dat hij binnen een drieluik van drie
sprekers ook zijn visie wil laten horen over dit onderwerp.
Hij zal 45 minuten spreken en daarna is er gelegenheid om
vragen te stellen over dit onderwerp. Na de lezing en het
beantwoorden van de vragen is er ‘n kopje koffie of thee
achter in de kerk, dat u wordt aangeboden door de Raad
van Kerken.
Omdat nog twee sprekers dit seizoen over dit zelfde
onderwerp zullen spreken, maar vanuit hun visie, nodigen
wij u ook hiervoor uit op 30 januari 2019 om 19.30 uur met
als spreker pastoor Marinus v.d. Berg en op 5 maart om
19.30 uur Cees Robers, palliatieve arts van de
ziekenhuisgroep Hengelo en Almelo.

Daarna zal er eind maart een avond worden gehouden om na
te praten over dit onderwerp met twee artsen uit de regio.
U bent allen welkom en bij de uitgang vragen we een vrije
gift voor de onkosten om ons werk binnen de Raad van
Kerken te kunnen blijven doen.
Ria Mudde-Jetten, voorzitter Raad van Kerken
KERSTMIDDAG middag voor Ouderen
Op 19 december wordt ‘s middags om 14 uur een middag
voor Ouderen gehouden in het Hoogspel. U ontvangt er nog
een uitnodiging voor.
OECUMENISCH AVONDGEBED
Elke donderdagavond wordt van 19 tot 19,30 afwisselend in
de Oude en Nieuwe Blasius een Avondgebed gehouden. Ooit
begonnen met de Golfoorlog om te bidden voor de vrede,
heden ten dage ook nog een goede gewoonte om een half
uurtje stil te staan bij de wens dat ieder mens de vrede zou
mogen beleven, door te bidden en te zingen.
RING ENSCHEDE
Sinds 1 mei j.l. is er een nieuwe Classis Overijssel-Flevoland
en is de Classis Enschede opgeheven.
Tegelijkertijd is de Ring Enschede gevormd met o.a. de
opdracht om gestalte te geven aan de verantwoordelijkheid
van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het
bevorderen van de ontmoeting van gemeente.
De eerste vergadering van de Ring is op 10 december. Ds
Klaas van der Kamp, onze classispredikant zal dan een
presentatie geven over de kerk en de toekomst van de kerk.
De vergadering wordt gehouden in de Ontmoetingskerk om
19.30 uur, Varviksingel 139, 7512 EK Enschede
Deze avond is bedoeld voor kerkenraadsleden,
stuurgroepleden en geïnteresseerde gemeente leden.
U bent van harte welkom
Bart Methorst, scriba

