Leef mee
Zondag 24 juli 2022
Kerkdienst (ook online) vanuit de Brugkerk
Voorganger
Ouderling
Lector
Koster
Organist
Collecte
Begroeting
Kindernevendienst
Oppasdienst

: Ds. Remco Veldman
: Jan en Willie Hummel
: Linda Assink
: Henk Tuin
: Arjen Hagel
: 1e Diaconie en Eredienst
2e Onderhoudsfonds gebouwen
: Familie v.d. Bosch
: Liek en Joanne
: Esther Veuger en Lotte van Dam

Orde van dienst
We zingen: Psalm 136: 1, 2, 3, Loof de Heer want Hij is goed; Lied 280: 1, 4, 5, De vreugde voert
ons naar dit huis; Lied 939: 1, 2, Op U alleen, mijn licht, mijn kracht; Psalm 121: 1, 2, Ik sla mijn
ogen op en zie; Lied 313: 1, 2 Een rijke schat van wijsheid; Lied 864: 1, 2, Laat ons de Heer
lofzingen; Lied 981, Zolang er mensen zijn op aarde.
We lezen: Genesis 28:10-22; Johannes 1: 43-51

Mededeling vanuit de kerkenraad
Het driejarig contract met kerkelijk werker Joke van Beveren loopt op 31 juli af. Er wordt die zondag
een afscheidsdienst voor haar gehouden waarin Joke zelf voor zal gaan. Na de dienst is er
gelegenheid afscheid van haar te nemen tijdens het koffiedrinken, dat dit keer op de laatste zondag
van de maand is, i.p.v. op de eerste zondag van augustus.
Ondertussen is er contact gelegd met Rolanda den Boon uit Zuidwolde.
Rolanda heeft stage gelopen in onze gemeente en dat is van beide kanten zeer goed bevallen.
Onlangs heeft ze haar diploma als kerkelijk werker behaald en wij kijken dan ook met zeer veel
vertrouwen uit naar de komende periode waarin zij met name jonge gezinnen, de “Follow Me”
en de kindernevendienst zal begeleiden en waar nodig ondersteunen.
Rolanda zal bevestig worden in de dienst van 4 september om 9.30 uur in de Reestkerk.
Wij hopen dat ze met veel plezier in onze gemeente zal werken
en dat Gods zegen op haar werk mag rusten.
Frida Rosman (scriba)
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente na een ziekenhuisopname
en als bemoediging naar twee gemeenteleden.
Collectes zondag 24 juli
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; Onderhoudsfonds gebouwen op rekeningnr. NL91RABO-0373715749
t.n.v. CvK P.G. Oud Avereest-Balkbrug

Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden?
Gezocht: Leef Mee maker
Om alle taken binnen onze gemeente wat te verdelen, zoeken we iemand die in teamverband wil helpen
de Leef Mee te maken. Je wordt vier keer per jaar een maand ingeroosterd. Mail naar leefmee@pgoudavereestbalkbrug.nl voor meer informatie.
- 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 14 juli - 18.00 uur.

