Leef mee
Zondag 17 juli 2022
Kerkdienst (ook online) vanuit de Brugkerk
Voorganger
Ouderling
Lector
Koster
Organist
Collecte

: ds. R.H. Veldman
: Henk Jentink
: Leen Hoogenboom
: Gé Dingerink
: Freddie Bruins
: 1e Diaconie en Eredienst
2e Fonds media-apparatuur

Begroeting

: Henny Berends en Frida Rosman

Kindernevendienst
Oppasdienst

: Elise & Leonie
: Maaike Hornis & Marije Scholten

Orde van dienst
We zingen:
Psalm 8: 1, 3, 6: Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven / Opwekking 42: ‘k Stel mijn
vertrouwen – canon / Lied 1005: 1, 2, 3 Zoekend naar licht / Lied: Wees de grond onder mijn
voeten (melodie Psalm 146) / Opw. 710: Gebed om zegen / Lied 423: Nu wij uiteengaan
vragen wij God
We lezen:
Genesis 27:18-30 / Hebreeën 11: 1-2
Na de dienst
We drinken koffie / thee en limonade na de dienst. Van harte welkom.
Bij de dienst, Bevestiging ambtsdragers
Vorige week hebben tieners voor de nieuwe fase in hun leven een zegen gekregen. Deze zondag zullen
nieuwe ambtsdragers een zegen ontvangen voor hun ambtswerk. Voordat een gemeentelid een ambt van
ouderling of diaken op zich neemt ontvangt hij of zij een zegen. De zegen is een gebeuren dat God en mens
‘bij elkaar brengt’ en duidt ook iets aan van het overbrengen van de mens in het krachtenveld en
tegenwoordigheid van God. De namen van de nieuwe ambtsdragers zijn al eerder bekend gemaakt: Jan en
Willy Hummel als ouderlingechtpaar voor 80+ en Elsbeth van Dam als diaken. Het thema van de dienst zal
zijn Als gezegende tot zegen zijn.
Schoolvakantie
De vakantie is begonnen. Kinderen en jongeren zijn vrij. Veel gezinnen vliegen uit, zo vrij als een vogel.
Vakantiebestemmingen worden opgezocht. Tenten, caravans of welk dak boven je hoofd ook, worden
geplaatst. Voor wie dit geldt wens ik een heel fijne vakantie en een goede reis. Goodbey, Grüss Gott, Vaya
con Dios, Ga met God ... Niet iedereen gaat op reis. Het kan ook anders, zoals een fijne tent in de tuin of
logeren bij opa en oma. Ook voor wie in de buurt blijven, een fijne tijd toegewenst. En dan zijn er nog de
groep thuisblijvers, ouderen, kwetsbare mensen. Voor sommigen betekent het weleens een eenzame tijd.
Soms ook wel spannend omdat geliefden zo ver weg gaan en van alles beleven, hopelijk alleen maar mooie
dingen. Tegenwoordig is het app-contact makkelijk, met snel even een leuke foto sturen. Maar een kaartje is
ook nog steeds een fijne groet. We hopen dat het voor iedereen een fijne tijd mag worden. En tot ziens ...
Ds. Remko Veldman
Bloemengroet
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente na een ziekenhuisopname en als
felicitatie naar twee gemeenteleden.
Wie wil de bloemen wegbrengen?

Reisje 60 plussers – vrijdag 16 september 2022
Als diaconie organiseren we ook dit jaar weer een reisje voor de 60 plussers van onze gemeente.
We gaan een bezoek brengen aan 't Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen.
Deze heeft in 2022 het thema “Onze Vaderlandse Geschiedenis”.
Wilt u deelnemen aan deze reis, dan kunt u zich opgeven bij: Harm Bisschop Tel: 06-49732664 Uiteraard
mag u zich ook opgeven per mail. Het emailadres luidt: harmbisschop@gmail.com
Wij vragen u wel bij uw eventuele 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.

- 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 21 juli 2022 - 18.00 uur.

