Leef mee
Zondag 23 augustus 2020

Kerkdienst
Vanmorgen is er, vanwege alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus,
een alternatieve viering in de Reestkerk die vanaf 10.00 uur te beluisteren is.
Voorganger
Organist/pianist
Ouderling
Lector
Koster

: ds. R.H. Veldman
: Arjen Hagels
: Leen Hoogenboom
: Leen Hoogenboom
: Gé Dingerink

We zingen: Lied 213: 1, 4, 5, Psalm 108: 1, 2, Lied 835,1, 2, 4 Lied 974: 1, 2, 3, 5
Schriftlezing: Matteüs 16: 13-25
Leef mee!
En weer was deze week een persconferentie met Mark Rutte en Hugo de Jonge. Heb je nog
gekeken? Ik wel en het geeft de nodige helderheid. Al zat er niet iets nieuws bij (gelukkig). Wel
zullen maatregelen per regio meer gaan verschillen. Hoe dan ook, we zijn nog niet van het virus af.
Hoe blijven we als kerk van betekenis? Hoe blijven we met elkaar verbonden? Er zijn ideeën
uitgewerkt: De kerkdiensten of zgn. onlinevieringen is de meest in het oog springend. Voel je je er
op zondag bij betrokken? Misschien went het ook wel, en wennen is niet alleen maar positief.
Wennen kan ook betekenen dat de verrassing weg is. Daarom stel ik maar die vraag: Voel je je er
bij betrokken? Het gaat nog wel langer duren zo. Vorige week is na de dienst buiten meer
gezongen dan daarvoor. En zondagavond is nog meer te zingen, als het weer het toelaat. Want
zingen is wat veel mensen missen in de kerk; zingen en ontmoeten. Dat is wat ook zo waardevol
is, samen in de naam van Jezus.
Nog even en het is startzondag, 13 september. Hoe we het nieuwe jaar samen kerk zullen zijn, in
naam van Jezus, en in het Licht van Gods genade? Ik ben er van overtuigd dat de Geest ons een
weg zal wijzen, “Zegen ons algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en
geef ons licht.”
Zondagavond (23 augustus), Zingen in de pastorietuin, 19.00 uur
Een aantal gemeenteleden hebben gevraagd of buiten zingen een mogelijkheid is. Deze
zondagavond, als het weer het toelaat, zal het gebeuren. Iedereen is van harte welkom aan Oud
Avereest 18. Aanmelden is niet nodig. We hebben er eenvoudige muzikale begeleiding bij op
keyboard door Freddy Bruins. Neem zelf een stoel mee! En mocht het regenen, dan gaat het
gewoon niet door. NB. De morgendienst gaat ook gewoon door.
Bloemengroet.
Vandaag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar 2 gemeenteleden.
Bijwonen online-vieringen
Wie de zondagse viering in de kerk wil bijwonen, kan zich opgeven bij ds. Remko,
tel. 723188 of 06 38474564.Tijdstip van aanwezigheid in de kerk blijft tot september 8.45 uur en de
opname van de dienst begint 9.00 uur.
De anderhalve meter wordt strikt in acht genomen en in de kerk wordt niet gezongen.
Wel zingen we buiten een slotlied. Van harte welkom!

Collectes
Voor de collecte kunt u gebruik maken van de SKG kerkgeld app.
Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte, zondag 23 augustus hebben de
collectes 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
Let op; Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden ?
Na de dienst, buiten de kerk, zingen we o.b.v. Arjen Hagels
Lied 864: 1, 2 Laat ons de Heer lofzingen,
1 Laat ons de Heer lofzingen,
2 God heeft u uitverkoren
juicht, al wie bij Hem hoort!
en uw geloof gebouwd,
Hij zal met trouw omringen
Hij heeft een eed gezworen
wie steunen op zij woord.
aan elk die Hem vertrouwt:
Al moet ge hier ook dragen
dat Hij hen zal omgeven
veel duisternis en dood,
met sterkte als een wal,
gij hoeft niet te versagen,
dat Hij wie met Hem leven
Hij redt uit alle nood.
de zege schenken zal.
Psalm 118: 1 Laat ieder’s Heren goedheid prijzen
1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Lied 415, Zegen ons algoede
1 Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Een blik vol liefde
In deze “Coronatijd” kunnen veel mensen wel wat extra aandacht en
liefde gebruiken. Dat was de reden dat de diaconie eind mei gestart is
met het geven en doorgeven van bakblikken met iets lekkers erin,
taart, cake etc. Een blik vol liefde. We hopen dat de blikken nog
steeds gevuld worden en weer worden doorgegeven. Waar zijn de
bakblikken op dit moment? Daar horen wij graag meer over. Mocht u
het niet zien zitten om mee doen, bel of mail dan gerust naar de
volgende personen van de diaconie; Hilly Bonte 0523 858299 email;
hillybonte@ziggo.nl of Annely Grootens; tel 0523 237077 email;
annelygrootends@hotmail.com Wij halen het taartblik weer op en
zorgen wij dat iemand verrast wordt met iets lekkers. Samen willen we
zorgen voor een keten van liefdevolle baksels door de gemeente heen!
- Fijne zondag gewenst! –
Kopij Leef Mee
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.
Graag voor donderdag 27 augustus, 18.00 uur.

