Leef mee
Zondag 6 september 2020

Kerkdienst
Vanmorgen is er, dankzij alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus,
een dienst in de Reestkerk die begint om 9.30 uur.
Voorganger
Organist/pianist
Ouderling
Lector
Koster

: ds. G.A. Versteeg uit Nijverdal
: Henk Ningbers
: Jolande Assink
: Frieda Brinkman
: Gé Dingerink

Leef mee!
Met de nodige voorzichtigheid wordt het nieuwe seizoen voorbereid. De informatiegids is al
wijd verspreid. Het is afwachten wat er wel of niet kan. Voor het jeugdwerk hopen we zeker
weer op te starten. Volgende week, 13 september is de startzondag. Voor de kinderen zal er
een programma zijn naast de dienst, dat tegelijk met de dienst begint, 9.30 uur. Hetzelfde
geldt ook voor de tieners. De kindernevendienst en jeugdkerk hebben een leuk programma
bedacht. We hopen op mooi weer zodat zij naar buiten kunnen. De ouders kunnen dan de
kerkdienst bijwonen in de Reestkerk. Na de startdienst zal ook een aantal activiteiten te doen
zijn, o.a. wandelen in de mooie omgeving, picknick en broodjes bakken in de pastorietuin.
Je voor deze dienst aanmelden hoeft niet, maar het zou voor de zekerheid van een plaats in
de kerk wel goed zijn. Er zijn gemeenteleden van wie ik hoor dat die het niet zo prettig
vinden om te moeten aanmelden. Ik vind het zelf ook jammer, maar we moeten nu eenmaal
de namen noteren i.v.m. een eventueel bron- en contactonderzoek. Ik hoop op ieders begrip
hiervoor. Voor aanvang van de kerkdienst kun je ook je naam en adres (laten) noteren.
In het kerkblad staat een onduidelijkheid. Er zijn vragen gesteld over wanneer de zondagse
dienst in de septembermaand begint. Het is om 9.30 uur. Dat gaat dus deze zondag in.
Daarmee zijn we terug bij het normale tijdstip van de kerkdiensten in de zomermaanden.
Iedereen kan online de dienst live meemaken vanaf dat tijdstip. Je kunt ook later op de dag
kijken.
Ik hoop hiermee de nodige duidelijkheid te hebben gegeven. Op de website www.pgoudavereestbalkbrug.nl is alle actuele informatie te vinden. Je zou dit het zenuwcentrum van
de informatie en communicatie kunnen noemen. Het kerkblad en zelfs de Leef Mee is soms
wat traag. Overigens is de Leef Mee ook op deze website te vinden. We blijven werken aan
betrokkenheid en onderlinge verbinding in de gemeente. Helpt u, help jij mee om samen
gemeente te zijn in coronatijd? Ds. Remko Veldman
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 30 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; Algemeen Kerkenwerk 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 ?

Zaterdag 26 september 2020 Workshop Bloemschikken met tea in Reestkamer
Op zaterdag 26 september, is er van 13.30 – 16 uur in de Reestkamer, Oud-Avereest 5, een
bijzondere middag!
We gaan eerst het mooie Reestdal in om materialen te verzamelen voor het bloemstuk.
Weer binnengekomen hebben we eerst een gezellige tea.
Daarna gaan we aan de slag met de gevonden materialen onder leiding van Frieda
Brinkman van Flower Fashion.
Je hebt een gezellige middag en gaat met een prachtig bloemstuk weer naar huis!
We houden ons aan het corona- protocol. Als je je daar prettig bij voelt kun je je
mondmasker meenemen.
Tijd: van 13.30- 16 uur
Kosten: 29,50 €
Opgave bij: marjanouwejan@hotmail.com
- 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 voor donderdag 10 september 2020, 18.00 uur.

