
Leef mee 
 
Zondag 26 juni 2022 

 
 
Kerkdienst (ook online) vanuit de Brugkerk 
 

Voorganger                : Mv. Joke van Beveren 
Ouderling  : Henk Jentink 
Lector   : Frieda Rosman 
Koster   : Henk Tuin 
Organist  : Arjan Hagels 
Collecte  : 1e Diaconie en Eredienst 
     2e Bloemengroet 
 

Begroeting  : Trijntje Voorhorst en Hennie Loerts 
 

Kindernevendienst : Lieke en Joanne 
Oppasdienst  : Joanne Assink en Marije Scholten 
 

We zingen  : Lied 275 vers 1, 2, 3 en 5 ; Lied  704 vers 1 en 3 ; Met de kinderen  
 ‘We gaan voor even uit elkaar’ ; Lied 837 vers 1 en 3 ; Lied 841 vers 1 en 2 
 Lied 912 vers 1, 2 en 5 ; Lied 418 vers 1, 2 en 3 

We lezen  : Lucas 9 vers 51 t/m 62 ; Galaten 5 vers 1 en 13 t/m 25  
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente als bemoediging naar 2 
personen in de gemeente. Wie wil de bloemen wegbrengen? 
 
Collectes zondag 26 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; Bloemengroet op rekeningnr. NL91RABO-0373715749  
     t.n.v. CvK P.G. Oud Avereest-Balkbrug           
 
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden? 
 
Collecte zondag 3 juli;  Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Onderwijs in India  
 
In India worden duizenden Dalit- kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een 
kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit 
de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na 
schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze 
huiswerkbegeleiding en muziek-dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en 
verbeteren hun schoolprestaties. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de 
moeite waard zijn. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de 
thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te 
doorbreken. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in India om 
kansarme kinderen een betere toekomst te bieden.  

 

-  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 30 juni - 18.00 uur. 


