Leef mee
Zondag 31 juli 2022
Kerkdienst (ook online) vanuit de Brugkerk
Voorganger
Ouderling
Lector
Organist
Collecte
Begroeting
Kindernevendienst
Oppasdienst

: Mw. J.J. van Beveren uit Assen
: Frida Rosman
: Jenny
: Freddy Bruins
: 1e Diaconie en Eredienst
2e Orgelfonds
: Janny van Rosmalen en Tineke de Groot
: Ageeth
: Anja Vrieling en Janiek Scholten

Bij de dienst: afscheid mw. Joke van Beveren
Deze zondag zal Joke van Beveren ontheven worden uit het ambt van ouderenpastor van
onze gemeente. Drie jaar heeft zij dit kunnen en mogen doen. In die tijd heeft zij velen tot
steun mogen zijn in zorgen, ziekte en rouw. Ook in vreugde heeft zij mogen meeleven. We
hopen en bidden dat haar arbeid en leven op andere plekken vruchtbaar mag zijn. En zeggen
haar toe: “Ga met God en Hij zal met je zijn.”
Deze dienst zal zij zelf leiden. We zwaaien haar uit, maar tegelijk ook in de hoop dat we
elkaar weer eens terugzien in de kerk.
Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente als bemoediging naar
de twee families.

Collectes zondag 31 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; Orgelfonds 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 drie keer per jaar een maand ingeroosterd. Mail naar
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.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 28 juli - 18.00 uur.

