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Zondag 15 november
Op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk
jaar gaat het in de lezingen steeds vaker over het
uiteindelijke beslissende principe van ons leven.
Het klinkt heel zwaar als ik zeg: Het gaat over het
laatste oordeel. Op kritieke momenten van ons
leven kunnen vragen als: ‘Waar gaat het uiteindelijk
om?’ of ‘Wat doet er tenslotte toe?’ zich aan ons
opdringen. Zo las ik vandaag in de krant over de
Rotterdamse fysiotherapeut Ferry Zandvliet. Hij was
37 jaar toen hij op vrijdag 13 november 2015 de
aanslag meemaakte in de Franse concertzaal Le
Bataclan. Hij schrijft daarover:
“Daar lig ik dan. Met al mijn spaargeld op de bank,
al mijn opgekropte boosheid en al mijn angsten.
Waarom heb ik altijd zoveel gewerkt, waarom ben ik
altijd boos op alles en iedereen, waarom doe ik
altijd zo moeilijk? Waarom loop ik nu weer zo te
rotzooien met een halve relatie? Het maakt allemaal
niks meer uit. Mijn leven eindigt zo. Mijn brein
vertelt het mij, alsof het wil zeggen: het is goed zo,
hou je rustig, blijf maar lekker liggen, straks is het
klaar.”
In een its kwam hem een laatste oordeel voorbij. Ik
geloof dat we allemaal van die momenten kennen
dat je opeens ziet hoe betrekkelijk alles is en dat je
alleen nog maar kunt terugvallen op … Ja wat is dat
uiteindelijk? Waaraan kun je je vasthouden? Of wie
houdt jou uiteindelijk vast?
Daarover gaat het zondag. We lezen:
Jesaja 58 vers 6 - 10 en
Matteüs 25 vers 31 - 40.
We zingen voor u:
Lied 283 In de veelheid van geluiden
Lied 274 Wij komen hier ter ere van uw naam
Psalm 146, 4.5 Aan wie hongert geeft Hij spijze
Lied 990 De laatsten worden de eersten
Lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand
Voor 30 personen is er ruimte in de kerk. Daarnaast
kun je live meevieren: https://www.kerkomroep.nl/
#/kerken/10676
Of op een later tijdstip de dienst terug luisteren op
onze website www.kerkwebbrummen.nl
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Hartrelijke groet, Jan Ek

Wij gedenken:
Op 7 november is overleden:
Aaltje Zondervan - Bensink - Alie
in de leeftijd van 85 jaar.
Ze woonde Ambachtstraat.

Collecte
Beste (kerk)mensen,
Dankdag leek door intrededienst en wisselingen
wat vergeten, maar u heeft ons niet teleurgesteld,
integendeel.
Jannie ging met een volle auto richting
voedselbank. De opbrengst van de collecte was
97,10 euro, maar we kregen ook nog giften: 1 x
100,- en 3 x 50,- euro.
Siemen meldde dat er 225,00 euro werd
overgemaakt, een prachtig resultaat: 572,10 euro!!
Voor de voedselbank een dike steun in de rug, heel
hartelijk dank.
En dan is het 15 november wéér zondag en wéér
vragen wij aandacht voor de collecte.
In de Wegwijzer staat : Speciaal doel. Wij gaven
voor de voedselbank, want ook in Nederland is niet
iedereen rijk bedeeld, maar wat te denken van de
situatie in Jemen. Door die steeds voortdurende
oorlog lijden veel mensen honger. Vooral kinderen
zijn er de dupe van en hebben de ouders nauwelijks
middelen om de kinderen eten te geven en sterven
zij. U zag misschien de schrijnende beelden op tv.
Naast uw gaven in de kerkmand heeft u altijd de
mogelijkheid een bedrag over te maken op
NL37RABO0311052878 Diaconie Collecten m.v.v.
Jemen.
Hartelijke groet, Ank

Bloemen
Afgelopen zondag gingen de bloemen als groet
vanuit onze gemeente naar:
Robert en Annemiek Middendorp en
Margje Dobbenberg

Wintermarkt op vier vrijdagen Vooruitblik
Het 'Snu elschuurtje 2.0 is iedere vrijdag geopend
van 's ochtends 10.00 uur tot 's middags 15.00 uur.
Te vinden in de Pancratiuskerk aan Kerkstraat 17.
Gedurende de adventstijd wordt het aanbod van
koopwaar iets uitgebreid met koopwaar, die anders
op de wintermarkt zou zijn aangeboden.
Hierbij wordt gedacht aan: bloemstukken, (graf)
takken, kransen, handwerk, curiosa én natuurlijk
erwtensoep! De snert wordt ingevroren
aangeboden en kan thuis lekker gegeten worden,
denkend aan elkaar en al die anderen die ook
lekker van die heerlijke erwtensoep zitten te
genieten.
Zo wordt die aloude snert een heerlijke gebonden
én samenbindende soep!
Ook zijn er smultafels met o.a. noten, jam,
chocosticks en iets lekkers voor bij de zondagse
ko e.
Natuurlijk is het allemaal wat minder gezellig dan
andere jaren, géén ontmoetingen, géén kleurrijk
ingerichte kerk, géén muziek enz.
Toch zijn er ook voordelen aan deze aangepaste
vorm.
Maar liefst vier vrijdagen krijgt u de gelegenheid
om te snu elen, een praatje te maken én te kopen.
Te weten:
vrijdag 27 november,
vrijdag 4 december (net voor Sinterklaasavond),
vrijdag 11 december,
vrijdag 18 december,
Ook een klein gedeelte van de kerk wordt hiervoor
gebruikt. U merkt het vanzelf als u in de Kerkstraat
bent,
aan de kant van het het ‘Snu elschuurtje 2.0’
We hopen dan ook op vele ontmoetingen en een
mooie opbrengst want er is vast wel één vrijdag bij
dat jij en u wel in de gelegenheid bent om even aan
te komen.
Alle vrijdagen mag natuurlijk ook!
De opbrengst is bestemd voor revalidatiewerk van
leprapatiënten in en rond het ziekenhuis Mangu in
Nigeria.
Het motto blijft: ‘Ik gééf om jou, geef jij het door?!’
Graag tot ziens!
Meer info bij Sienke Steen.
Mail: gst1@xs4all.nl
Tel: 06-54262470
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Een groet van de
wintermarktcommissie,
Dinanda, Gerda, Jannie,
Sienke en Annemiek.

Zondag 22 november de laatste zondag van het
kerkelijk jaar zal er ’s morgens een viering zijn voor
maximaal 30 personen.
’s Avonds om 19.00 uur zal de gedachtenisdienst
gehouden worden waarin we de namen noemen
van de overledenen. Door de corona-maatregelen
kunt u deze dienst alleen via een live-stream
volgen.
Op onze website zult u hiervoor een link vinden.

Live naar de dienst luisteren
Het is ook mogelijk om elke zondag de dienst live
te beluisteren via deze link:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10676
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