Leef mee
Zondag 15 maart 2020
-3e zondag veertigdagentijd -

Kerkdienst
Vanmorgen is er, vanwege alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus,
geen kerkdienst in de Brugkerk.
Richtlijnen RIVM en PKN
Als moderamen hebben we besloten de richtlijnen van het RIVM en ook van de landelijke
PKN te volgen. Dat betekent dat er tot 31 maart geen kerkelijke activiteiten zullen zijn.
De kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart komen te vervallen.
40-dagenproject
Het is erg jammer, maar de brocante markt, die gepland was op zaterdag 21 maart, gaat
ook niet door i.v.m. de maatregelen rond het coronavirus.
22 Maart Binnenlandsdiaconaat; Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700
mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte,
aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of
begeleiding nodig hebben. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat
zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Helpt u mee ?
De Wandeling
De drie komende maanden hopen we elke vierde zondagmiddag weer te gaan wandelen!
Het voorjaar komt er weer aan, en elke maand zullen we zien dat er meer groen is.
Misschien is het wel leuk om elke maand een foto te maken van een boom/struik of deel van
het bos, om zo te zien hoe het groeit.
Zondag 22 maart is de eerste wandeling, vertrek om 14.00 uur vanaf de Schutse. Na een
klein uurtje wandelen is er kopje thee/koffie in de Schutse, tot ongeveer 15.30 uur.
Ieder van harte welkom om mee te lopen en om elkaar te ontmoeten.
Namens Rinny, Janny en Willy. Inlichtingen telnr. 65 69 75, mail: wjentinkluimes@gmail.com
Kopij kerkblad
Het volgende kerkblad, nummer 4 april verschijnt op vrijdag 27 maart. De kopij hiervoor dient
uiterlijk dinsdag 17 maart binnen te zijn per e-mail kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in
de bus van Meppelerweg 56a.

- 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 19 maart, 18.00 uur.

