
Leef mee 
 
Zondag 22 november 2020 

  

- Eeuwigheidszondag -  

 
 
 
Kerkdienst 
Vanmorgen is er, met alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus,  
een dienst in de Brugkerk om 10.00 uur, die ook online te beluisteren is. 
 

Voorganger                : Ds. R.H. Veldman 
Ouderling  : Leen Hoogenboom 
Organist  : Arjen Hagels 
Lector   : Bea Buiter 
Koster   : Bert Koonstra 
 
We zingen: Lied 286: Waar de mensen dwalen in het donker, Lied: Heer, op velerlei 
manieren (mel. Wat de toekomst brenge moge), Orgelspel: ’t Scheepke onder Jezus hoede,  
Orgelspel: Er is een land van louter licht, Lied: De steppe zal bloeien van Lenny Kuhr,  
Opw. Kids 77: God kent jou, Lied: God zal met je meegaan. 
 
We lezen: 1 Tessalonicenzen 5: 1-11 

 

Leef mee! - gedachtenisdienst 
Deze zondag is de Laatste zondag van het Kerkelijk jaar. Het wordt ook Voleindigingszondag 
genoemd of Eeuwigheidszondag of zondag van Christus Koning. In dat hoopvolle licht 
gedenken we de namen van hen die zijn overleden in onze gemeente. Voor hen zullen 
kaarsen worden aangestoken. Altijd is het heel troostend om dit met zoveel gemeenteleden 
te kunnen doen. Wat hadden we ook dit jaar, juist dit rare jaar, fysiek samen te zijn. De 
ontmoetingen na de dienst, een feest van herkenning.  
Maar we hebben vanwege de beperkingen in de eerste plaats enkele familieleden van de 
overledenen uitgenodigd. Dat betekent dat we deze keer aan de overige gemeenteleden 
moeten vragen via online mee te kijken. 
Voor wie een kaarsje willen aansteken voor iemand die is overleden in eigen familie-
/vriendenkring is de Brugkerk open, ’s middags van 14.00 uur – 15.00 uur. In de Open Kerk 
is voor gemeenteleden en alle dorpelingen gelegenheid dit te doen. Ieder kan zomaar 
binnenlopen voor een moment van stilte, gedenken, en eventueel een ontmoeting met ds. 
Remko Veldman of een andere aanwezige. Ook in de Open Kerk worden de coronaregels in 
acht genomen. 
        Ds. Remko Veldman   
 
De Wandeling  
A.s. zondag 22 november willen we weer gaan wandelen, twee aan twee. We hebben een 
route uitgezet van ongeveer een uurtje.  
In verband met de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken in de Brugkerk vanaf 14.00uur 
vertrekken we iets later, om 14.10 uur. Van harte welkom en loop mee!   
 
 
 
 
 



Kerkgeld APP 
Onze gemeente maakt nu gebruik van de SKG Kerkgeld app. Zoals u waarschijnlijk al hebt 
kunnen lezen wordt deze app vervangen voor een nieuwe app, namelijk de Appostel app.  
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunt 
u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik. 
Het wachtwoord in Appostel is hetzelfde als van de Kerkgeld app, maar het moet wel sterker 
zijn (6 posities met minimaal 1 Hoofdletter en 1 cijfer). Dit kan soms een foutmelding geven, 
maar de gebruiker kan dit in de Kerkgeld app nog aanpassen. 
Mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag.  
Met vriendelijke groet, Marloes ter Burg (hburg@home.nl) 
 
Een noodkreet uit El Pital, Honduras – Minke Stichting opnieuw aan de slag 
De Minke Stichting heeft 15 jaar lang hulp geboden aan de allerarmsten  in het Hondurese 
EL Pital, door de opgezette projecten kon de bevolking op eigen benen staan. Het al onder 
Corona gebukt gaande gebied is nu ook getroffen door orkaan Eta, als gevolg hiervan 
enorme overstromingen, veel schade aan gewassen, bruggen en wegen, veel mensen zijn 
hun huis kwijt. Daarom een noodkreet om hulp via de Minkestichting. Meer informatie 
hierover kunt u vinden in het kerkblad van december of op sociale media. De oproep van de 
Minke stichting aan u als  gemeente is om, indien mogelijk, ook een bijdrage te doen, zodat 
we deze mensen een klein beetje verder kunnen helpen in deze moeilijke tijd. U kunt dat 
doen via onze tijdelijke bankrekening (op naam van onze voormalig penningmeester):               
NL39RABO0374870403  t.n.v. A.C. Kwant                                                                                                           
o.v.v. 'Minke Stichting, Hand in hand voor Honduras'. Of gebruik voor het gemak deze link: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=GTcpINVxTR-4js7W2Xne2w 
De diaconie heeft besloten om hulp te bieden in dit gebied waar zich een ramp heeft 
voltrokken. Er is een bedrag van 250 euro overgemaakt.  
 
Collectes 
Voor de collecte kunt u  gebruik maken van de kerkgeld app van de SKG of de app Appostel 
Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte, zondag 22 november 
hebben de collectes de volgende bestemmingen: 
1e collecte: Diaconie en eredienst. op rekeningnr.: NL 74 RABO 03737 36 134  t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2e collecte: onderhoud fonds gebouwen; op rekeningnr. NL 91 RABO 03737 15 749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
   
Let op: Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden ? 
 

-  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 november, 18.00 uur. 
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