Leef mee
Zondag 5 juni 2022
Kerkdienst (ook online) vanuit de Brugkerk
Voorganger
Ouderling
Lector
Koster
Organist
Collecte

: Ds. R. H. Veldman
: Klara / Peter vd Bosch
: Jennie Bruins
: Jan Mulder
: Henk Ningbers
: 1e Diaconie en eredienst
2e Kerk in Actie

Begroeting

: Jan Prins en Tineke de Groot

Kindernevendienst
Oppasdienst

: Ageeth
: Anja Vrieling en Lotte

We zingen

: Lied 672: 1, 2. Lied Rainbow-duif Roekoe Roekoe, Opw. 343.
Lied 686: 1, 2, Lied 675: 1, 2, Opwekking 334, Slotlied: Ga maar
gerust, want ik zal met je meegaan (Sytze de Vries)
: Genesis 2: 7 en Handelingen 2: 1-12

We lezen

Bij de dienst, Pinksteren
Het feest van de Geest. De gelovigen worden bewogen om met God samen te werken. We
leven in een onrustige wereld. Waarom is er ruzie en vechten de mensen? Waarom lijden
mensen aan armoede? Waarom is er ziekte? De Geest is uitgestort over mensen om
gerechtigheid te doen en dat brengt vreugde.
Vakantie ds. Remko
Maandag 6 juni begint mijn /onze zomervakantie. Zondag 3 juli is daar de laatste dag van. In
deze tijd is Mw. Joke van Beveren bereid om waar te nemen wat nodig is. Ik wens iedereen
een goede tijd toe.
Bloemengroet
Op deze Pinksterzondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar 2
verschillende personen. Wie wil de bloemen wegbrengen?
Collectes zondag 5 juni
Voor de collectes kunt u ook gebruik maken van de kerkgeld app Appostel
Pinksterzondag 5 juni hebben de collectes de volgende bestemmingen:
1e collecte; Diaconie en Eredienst op rekeningnr. NL74RABO-0373736134
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug
2e collecte; KIA Pinksterzending op rekeningnr. NL52RABO-0373736142
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Oud-Avereest-Balkbrug inz. Zending
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden?

Pinksterzendingscollecte 5 juni; Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in
armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en
landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze
brengen families samen in actie en geven hen hoop. De inwoners lezen eerst samen
bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen.
Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en
water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het
programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun
voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg.
Voor meer informatie; kijk ook eens op de site van Kerk in Actie.
Wilt u dit mooie project steunen?
Volgende week zondag mogen we weer het Heilig Avondmaal vieren. Wij nodigen u
van harte uit om dit mee te vieren.
Avondmaalscollecte 12 juni – Copiie of Love ; Sandra Pasman in Roemenië; om
kinderen aan een betere toekomst te helpen
De Nieuwleusense Sandra Pasman zet zich in voor kinderen uit kansarme gezinnen in
Medgidia, een stad in het zuidoosten van Roemenië. De passie voor kinderwerk in
aangewakkerd toen ze enkele malen als jongere met een groep in de zomermaanden
meewerkte aan het project Medgidia, opgezet door het Nieuwleusener echtpaar Dick en
Gerri van Lenthe. Ze is nu al langere tijd actief bij de christelijke hulpverlening in een
multifunctioneel centrum. Daarmee helpt ze kinderen bij het leren van de taal, het uitbreiden
van hun woordenschat en worden verhalen uit de Bijbel verteld. In de dienst van 12 juni
zullen twee mensen die betrokken zijn bij dit project hier meer over komen vertellen. Helpt u
mee om de kinderen een betere toekomst te kunnen bieden?

- Fijne zondag en een goede week gewenst! –

Kopij Leef Mee
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.
Graag vóór donderdag 9 juni - 18.00 uur.

