
Leef mee 
 
Zondag 7 augustus 2022 
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Henk en Willy Jentink 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 09:30 uur in de Brugkerk (ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl) 
voorganger   : ds. R.H. Veldman 
ouderling van dienst  : Leen Hoogenboom 
organist   : Henk Ningbers 
lector    : Leen Hoogenboom 
koster    : Jan Hummel 
collecte   : 1e Diaconie en eredienst 
      2e Bloemengroet 
 
Kindernevendienst  Henk en Niels 
Oppasdienst   Anja Vrieling en Wendy Scholten 
  
Orde van dienst  
We zingen: Ps. 33; vers 1, 2 en 8, Lied 713; vers 1 en 2, Lied 800; vers 1 en 2, Lied 827; 1 
en 2, “Een lied van verwondering” (melodie gezang 466 LvdK), Lied 1006 en Lied 418 vers 1, 
2 en 3.   
We lezen: Genesis 32 vers 23 tot en met 32, II Korintiërs 5 vers 17 tot en met 19.  
 
Onze Vader 
‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil  
gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 
hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig 
was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’ 
 
Bij de dienst 
Deze zondag wordt het laatste deel uit de verhalencyclus van Jakob gelezen. Het verhaal 
van de worsteling bij de Jabbok. Er zijn soms tijden dat we worstelen in het leven. Soms  
worstelen we met mensen, maar het kan zomaar zijn dat we tegelijk worstelen met God. Of  
worstelen we met onszelf? De vlaggen omgekeerd, zoals die in ons dorp hangen, verwijzen  
ook naar een worsteling in onze samenleving. Het is echter de vraag: gaat het om een  
winnen of verliezen, of gaat het erom of “er een doorkomen aan is”. Kunnen we met elkaar  
verder met Gods zegen? 
  
Leef Mee! 
Er is vast nog wel wat ruimte op deze Leef Mee. Daarom kan ik de gelegenheid nemen om 
te melden dat vanaf vorige week zondag het ouderenpastoraat voor 80+ ers onder mijn  
gemeentewerk valt. Deze week zijn de eerste bezoekjes gebracht. Het is fijn om te merken  
dat de deuren open staan. Het heeft ook wel iets prettigs. Veel gezichten ken ik al, we zijn  
geen onbekenden. Spreek me gerust aan, telefonisch of op straat of in de kerk, als je graag  

een bezoek(je) van mij ontvangt. Dit geldt natuurlijk ook voor wie jonger dan 80 jaar zijn 😊.  

Ds. Remko Veldman 
 



Collectes zondag 7 augustus 
Voor de collectes kunt u gebruik maken van de kerkgeld app Appostel of overmaken. 
De collectes hebben de volgende bestemmingen: 
1e collecte; Diaconie en Eredienst op rekeningnr. NL74RABO-0373736134  
     t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2e collecte; Bloemengroet op rekeningnr. NL91RABO-0373715749  
     t.n.v. CvK P.G. Oud Avereest-Balkbrug           
 
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden? 
 
Reisje 60 plussers – vrijdag 16 september 2022 
We gaan een bezoek brengen aan 't Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen.  
Wilt u deelnemen aan deze reis, dan kunt u zich opgeven bij: Harm Bisschop  
Tel: 06-49732664 of via de mail harmbisschop@gmail.com Wilt u bij uw opgave ook uw 
telefoonnummer en adres te vermelden, i.v.m. het eventueel niet doorgaan van de reis.  
De kosten voor deze dag bedragen; € 25,00 p.p. Wij verzoeken jullie om het te betalen 
bedrag tegelijk met de aanmelding over te maken op rekeningnr: NL74 RABO 0373 736 134 
t.n.v. diaconie PKN Oud Avereest Balkbrug. Zie ook het kerkblad. 
 
Uiterste opgavedatum: vrijdag 02 september 2022. 
 
Kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad, nummer 8, september verschijnt op vrijdag 26 augustus.  
De kopij hiervoor dient uiterlijk dinsdag 16 augustus te zijn ingeleverd per e-mail 
kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in de bus Meppelerweg 56a. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 11 augustus om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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