Leef mee
Zondag 22 maart 2020
-4e zondag veertigdagentijd -

Kerkdienst
Vanmorgen is er, vanwege alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus,
geen kerkdienst in de Brugkerk.
Wel is een alternatieve viering vanuit de Reestkerk vanaf 10.00 uur te beluisteren.
Voorganger
Pianist
Ouderling
Koster

: ds. Remko Veldman
: Arjen Hagels
: Henk Jentink
: Bert Koonstra

We zingen: Lied 538 vers 1, 2, 3 Een mens te zijn op aarde, Lied 416 Ga met God en Hij zal
met je zijn
We lezen: Psalm 121, een pelgrimslied (voor mensen onderweg)
Gedicht: Pasen
Hoe moet je verder
Als wanhoop je deel is?
Hoe moet je door
Als je weg is versperd?
Hoe ga je om met
verdriet dat teveel is.
Als wat je droomde
Een nachtmerrie werd.

Pasen is even
Het donker zien wijken.
Pasen is zien wat
je niet had verwacht
Is een belofte
Om verder te kijken:
Er is een weg door
het holst van de nacht.

Pasen is opstaan
Om verder te komen,
Zoeken naar dat
Wat je kansen vergroot.
Pasen is hopen
En doorgaan met
dromen,
Leven en weten:
De weg loopt niet dood.

Leef mee!
“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”. Alle kerkelijke bijeenkomsten zijn afgelast. We moeten
allemaal afstand bewaren. Tegelijk ontstaat er een grote creativiteit om afstand te
overbruggen, om er wel voor elkaar te zijn. Een alternatieve viering op zondagmorgen via
internet, een extra telefoontje, een kaartje als bemoediging, even vragen in de buurt of er
nog iets nodig is. We leven met elkaar mee. Dat niemand, hoe geïsoleerd ook, alleen hoeft
te zijn. Zo proberen we in onze gemeente en in het dorp ook iets te laten zien dat God overal
is, op bergen en in dalen, ook in deze tijd. “Houd moed, vrees niet, God is nabij.”
Nooit eerder in ons bestaan zijn we door deze beproeving onderling zo gelijk geweest. Alle
waardering voor iedereen die in de frontlinie staan van de zorg. Er is voor hen zelfs geklapt
in de straten. Er zijn veel jonge gezinnen die staan voor de opgave om zelf de kinderen thuis
op te vangen en tegelijk zijn de ouders ook thuiswerkers. We leven ook mee met iedereen
die doorwerken in deze tijd met alle verminderde klandizie, met financiële zorgen.
Juist in deze tijd van beproeving is het goed om je ogen open te houden voor de lichtpuntjes,
voor dat waar je dankbaar voor mag zijn. Er is een oud lied: “Tel je zegeningen”. “Houd
moed, vrees niet, God is nabij.”
Ds. Remko Veldma

Verslag extra moderamen
Afgelopen maandag is het moderamen bij elkaar geweest. De volgende punten zijn toen aan
de orde geweest:
 Eigen geluid
Wij denken dat het goed is om als Prot. Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug op
de zondagen, dat de kerk gesloten is, een eigen geluid te laten horen. Daarvoor
willen we vanuit de Reestkerk om 10.00 uur een korte dienst uitzenden, die via
Kerkdienstgemist.nl is te ontvangen. Bij deze dienst zijn aanwezig: Ds. Veldman, een
ouderling en diaken, een organist, eventueel een lector en het beamerteam. Waarom
de Reestkerk? Omdat we van hieruit zowel beeld als geluid kunnen uitzenden. Het
bestuur van de Vrienden van de Reestkerk verlenen hun medewerking.
Door op onderstaande link te klikken wordt u direct doorgestuurd naar de uitzending
van de dienst. U kunt de link ook vinden op website van onze gemeente.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1066-PG-Oud-Avereest-Balkbrug/events
 Hoe omgaan met pastorale bezoeken
Hiervoor heeft de landelijke PKN richtlijnen gegeven. Geen bezoeken aan kwetsbare
mensen. Maak telefonisch contact, stuur een kaartje. Wandelen met iemand kan ook.
Ds. Remko heeft aangegeven dat hij in principe niet bij mensen naar binnen gaat,
maar zich wel in het dorp laat zien. Een “praatje” op afstand is altijd goed.
 Afgelastingen
Alle activiteiten tot 6 april zijn afgelast ( Paasviering, schilderen, brocante markt,
wandeling, enz. ) Het invullen van de Stille week hangt helemaal af van hoe de
situatie dan is. Mocht alles weer vrij zijn, dan gebeurt het in de Brugkerk, zo niet dan
proberen we net als op de zondagen vanuit de Reestkerk vesperachtige vieringen uit
te zenden.
 Kopij kerkblad
Ook hier zal veel onder voorbehoud inkomen te staan. Mogelijk dat er op 1e Paasdag
( 12 april ) weer gekerkt kan worden, maar dat is lang niet zeker.
De wandeling van zondagmiddag 22 maart gaat niet door, zie verder het komende kerkblad.

- 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 26 maart, 18.00 uur.

