Leef mee
Zondag 19 juni 2022
Kerkdienst (ook online) vanuit de Brugkerk
Voorganger
Ouderling
Lector
Koster
Organist
Collecte

: Ds. M. Winters-Karels, Ommen
: Hermien Katoele
: Frida Brinkman
: Gé Dingerink
: Freddie Bruins
: 1e Diaconie en Eredienst
2e Orgelfonds

Begroeting

: Teddy en Henk Koonstra

Kindernevendienst
Oppasdienst

: Elise en Leonie
: Maaike Hornis en Wendy Scholten

We zingen

: Psalm 27: 1 en 7 : Heer, ontferm U : Kinderlied, Is je deur nog op slot?
Lied 944: 1 en 4 : Lied 561: 1, 4 en 5 : Lied 641: 1, 2 en 3 Lied 675: 1 en 2
: Jesaja 65: 1 t/m 9 (NBV2021)
: Lucas 8: 26 t/m 39 (NBV2021)

We lezen

Bloemengroet
De bloemen gaan op deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente als bemoediging
naar twee gemeenteleden.
Collectes zondag 19 juni
Voor de collectes kunt u ook gebruik maken van de kerkgeld app Appostel
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; Orgelfonds op rekeningnr. NL91RABO-0373715749
t.n.v. CvK P.G. Oud Avereest-Balkbrug
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden?
Opvang Oekraïne
Misschien heeft u het al opgemerkt, het is stil in de Schutse , de vlag wappert niet meer en waar is
die mevrouw die zondags de kerkdienst bijwoonde?
Met dit schrijven brengen we u op de hoogte.
In de begin-fase waren er drie gezinnen in Balkbrug die enthousiast hun weg vonden naar de
Schutse. Binnen de kortste tijd vonden twee gezinnen een plekje elders in het land, aan de
Zwolseweg woonde toen nog maar een gezin.
Oma, moeder, twee kinderen en een Poolse vriend. De kinderen gingen naar de CNS, de vriend
had werk als kok gevonden en de moeder werkte in de schoonmaak.
In de opvang hadden we het meest contact met oma en soms kwamen haar kleinkinderen mee.
De Poolse vriend vertrok naar Polen na een bericht van ziekte van een van zijn ouders.
De broer van oma is helaas overleden in Oekraïne en daarom is oma teruggegaan.
De moeder, Maria, kan het moederschap en werk niet in haar eentje combineren en daarbij heeft
ze ook professionele hulp nodig. Er werd snel geschakeld en naar een oplossing gezocht.
Op camping het Tolhuis in Dalfsen wonen meer Oekraïense gezinnen en deze omgeving is
absoluut beter voor allemaal.

Maria was erg verdrietig en vond het een moeilijke beslissing.
En laat weten dat ze Balkbrug hartelijk dankt voor alles wat er voor haar en haar gezin is gedaan.
Vandaar dat besloten is om vanaf vandaag de werkgroep Oekraïne op te heffen en u allen hartelijk
te danken voor de warme belangstelling en het medeleven met de vluchtelingen in ons dorp. Wij
zijn trots op onze gemeenteleden voor zoveel begrip en aanpassingsvermogen. Nogmaals
bedankt!
Kopij kerkblad
Het volgende kerkblad, nummer 7, juli/augustus 2022 verschijnt op vrijdag 1 juli. De kopij hiervoor
dient uiterlijk dinsdag 21 juni as. binnen te zijn per e-mail kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in
de bus van Meppelerweg 56a.

Na de dienst is er koffie thee en limonade.

- 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 23 juni - 18.00 uur.

