
Leef mee 
 
Zondag 14 augustus 2022 
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Jan en Willy Hummel 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 09:30 uur in de Brugkerk (ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl). 
voorganger   : ds. R.H. Veldman 
ouderling van dienst  : Hermien Katoele  
organist   : Freddy Bruins 
lector    : Frida Rosman 
koster    : Jan Mulder  
collecte   : 1e Diaconie en eredienst 
      2e Algemeen kerkenwerk 
 
Kindernevendienst  Lieke en Bart 
Oppasdienst   Anja Vrieling en Marije Scholten  
  
Orde van dienst  
We zingen: Lied 91a, vers 1 en 3, Lied 273, vers 1, 2  en 4, Lied 305, Ps. 130 vers 1, Lied 
534, vers 1 en 2, Opwekking 124 en gezang 466 “Een lied van verwondering”.  
We lezen: 2 Koningen 5: 9-14 en Johannes 4: 46-54.  
 
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 
Het thema van de dienst zal zijn “Geloof en genezing”. Er staan zoveel voorbeelden van  
ziekte en genezing in de bijbel: Vier mannen en een zieke vriend, Elisa en de huidziekte van  
Naäman, een zoon van een Romeins legeroverste. We hopen op genezing, maar onze  
ervaring is ook dat niet alles kan. Wat verwacht je van de dokters, wat verwacht je van God?  
Hier zullen we samen, ook in de kindernevendienst, over nadenken. 
Ds. Remko Veldman 
   
Collectes zondag 14 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; Algemeen kerkenwerk op rekeningnr. NL91RABO-0373715749  
     t.n.v. CvK P.G. Oud Avereest-Balkbrug       
 
 
 



Reisje 60 plussers. 
Als diaconie gaan we ook dit jaar weer een reisje organiseren voor de 60 plussers van onze  
gemeente. Vorig jaar hebben we een bootreis gemaakt naar het Nationaal Park “De Alde 
Fennen” nabij Leeuwarden. Een geslaagde dag. 
Dit jaar willen we wat anders doen. We gaan een bezoek brengen aan 't Veluws  
Zandsculpturenfestijn in Garderen. Deze heeft in 2022 het thema “Onze Vaderlandse 
Geschiedenis”. 
Maar voor we in de middaguren daar naar toe gaan, gaan we eerst naar Terwolde naar 
restaurant Kriebelz om te gaan smullen van het “Dekselse Pannetjes” arrangement, een 
geweldig concept. 
De dag staat gepland op: vrijdag 16 september 2022. 
We vertrekken rond kwart voor elf  (10.45) vanaf de parkeerplaats bij de Brugkerk en zijn 
tegen zes uur weer thuis. Wilt u deelnemen aan deze reis, dan kunt u zich opgeven bij: 
Maartje Bruins,Tel: 06-20711511. Uiteraard mag u zich ook opgeven per mail. Het 
emailadres luidt: maartjebruins@hotmail.com.  
Wij vragen u wel bij uw eventuele opgave ook uw telefoonnummer en adres te vermelden, 
i.v.m. het eventueel niet doorgaan van deze reis. 
De kosten voor deze dag bedragen € 25.--  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. 
Uiterste opgavedatum vrijdag 02 september 2022. 
Na de uiterste opgavedatum krijgt een ieder nog een berichtje hoe deze dag er exact uit zal 
gaan zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 18 augustus 2022 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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