Leef mee
Zondag 12 juni 2022
Kerkdienst (ook online) vanuit de Brugkerk
Voorganger
Ouderling
Lector
Koster
Organist
Collecte

: Ds. M. Develing, Nieuwleusen
: Frida Rosman
: Linda Assink
: Bert Koonstra
: Freddie Bruins
: 1e Avondmaalscollecte
2e Onderhoudsfonds gebouwen

Begroeting

: Jacobien Engel en Annie Meinen

Kindernevendienst
Oppasdienst

: Henk en Niels
: Elise en Annemarie

We zingen
: Lied 8 :1, 2, 3 - Lied 305 - Lied 834: 1, 2 - Lied 685: 1, 2, 3, 4 - ELB 295 “Loof de Heer, want God is goed” (mel. Psalm 136): 1, 2 – “Loof de Heer, want God is goed”: 3
“Loof de Heer, want God is goed”: 4, 5 - Lied 387: 1, 2, 3 - Slotlied Lied 704: 1, 3
We lezen
: Johannes 3: 16
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente weer naar twee
gemeenteleden na een ziekenhuisopname en als bemoediging,
Collectes zondag 12 juni
Voor de collectes kunt u ook gebruik maken van de kerkgeld app Appostel
Zondag 12 juni hebben de collectes de volgende bestemmingen:
1e collecte; Avondmaalscollecte ; Help kinderen in Roemenië aan een betere toekomst
op rekeningnr. NL74RABO-0373736134 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Oud Avereest- Balkbrug
2e collecte; Onderhoudsfonds gebouwen op rekeningnr. NL91RABO-0373715749
t.n.v. CvK P.G. Oud Avereest-Balkbrug
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden?
Vandaag 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. Vandaag zal er meer over dit project verteld worden in de dienst. 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 16 juni - 18.00 uur.

