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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                : ds. Remko Veldman  
Organist        : Arjen Hagels 
Ouderling  : Jolande Assink 
 
We zingen: Lied 1008 Rechter in het licht verheven, Lied 16b, Behoed mij, o God, 
Opwekking 717, Stil mijn ziel … https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY 
Lied 418 vers 1, 2 en 4 God, schenk ons de kracht 
 
We lezen: Exodus 9 vers 13-29 door Jacobien Engel 

Leef mee! 
Het is als een mantra steeds weer te horen: houd afstand, blijf thuis, was je handen. Het 
openbare leven is nog net niet helemaal op slot, maar het scheelt niet veel. En dat geldt in 
ieder geval tot 1 juni. En dat is Pinksteren! 
Wat moet de kerk? Hoe zijn we nu kerk? Gemeenteleden voor elkaar en Kerk in onze dorpen 
en buurtschappen. Tot vorige week probeerde ik nog contacten op straat en praatjes over de 
heg te maken. Maar nu het grimmiger is geworden doe ik dat toch maar nauwelijks meer. 
Afstand, zo onnatuurlijk voor ons, maar omdat het nodig is. 
 
In tijden van crisis en grote verandering komen allerlei verwarrende gevoelens naar boven, 
die je kunt scharen onder de vier B´s van bang, bedroefd, boos en blij.  
Mensen zijn bang omdat er veel vragen zonder geruststellend antwoord zijn: wie kan er voor 
mij boodschappen doen? Kan ik nog wel eten kopen? Kan ik de medicijnen blijven krijgen die 
ik nodig heb? Is er voor mij straks nog wel thuishulp? Wanneer kan ik naar het ziekenhuis 
voor onderzoek of een uitgestelde behandeling?  
Mensen voelen zich bedroefd: ik ben verdrietig omdat ik niet naar mijn moeder in het 
ziekenhuis kan of naar mijn opa in het verpleegtehuis, terwijl ik weet dat een bezoekje zo 
nodig is. Soms voelen mensen zich boos: op andere landen, op groepen in de samenleving, 
op de regering, op de kerk, op God… En soms is er ook een gevoel van blijdschap: nu hoef 
ik niet naar school, nu kan ik eindelijk de zolder eens opknappen, eventjes geen files. En 
daar kun je je dan ook weer voor schamen.  
Gevoelens gaan en komen, gevoelens hoef je niet vast te houden. Geef elkaar ruimte voor 
die lach en die traan. We leren misschien veel meer nog te genieten in het kleine. En zorg 
goed voor jezelf en voor elkaar. Houd moed! Vrees niet want God is nabij. Heb lief! 
 
Een tip voor iedereen, jong en oud: 
Is er iemand die volgens jou een kaartje nodig heeft? Een eigen gemaakte kaart is wel zo 
leuk. Misschien een eigen gemaakte tekening, plaatje, 3-D kaart. Ben je niet zo creatief, 
maar wel goed met woorden, dan is een geschreven tekst ( die je misschien zelf ook wel zou 
willen ontvangen) ook goed.      Ds. Remko Veldman 

https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY


Mededelingen van de kerkenraad 
N.a.v. de aangescherpte richtlijnen heeft de kerkenraad de volgende mededelingen: 

 Uitzendingen online. Het mediateam inventariseert onder haar leden wie 
beschikbaar kan en wil zijn om de diensten te streamen en zorgt voor een rooster, 
zodat vanaf nu tot begin juni er korte kerkdiensten via Kerkdienstgemist kunnen 
worden gevolgd. Ook de Paascyclus ( stille week) wordt in dit rooster opgenomen. 

 Ds. Veldman of gastpredikanten: Ds. Veldman heeft aangegeven dat hij de 
ingeroosterde gastpredikanten wel wil vervangen. Zijn studieverlof is in zijn geheel 
gecanceld. Ook Joke van Beveren zal   ingezet worden om een online dienst te 
leiden. Daarover zullen zij samen afspraken maken. 

 Begrafenissen: Wanneer deze plaats vinden, zal dat in kleine kring gebeuren. 
Verwacht wordt dat de uitvaartvereniging op de hoogte is van het toegestane aantal 
gasten en dat zij zich hieraan houden. 

 Pastoraat: In deze tijd is telefonisch pastoraat van groot belang. Via ds. Veldman 
hebben de ouderlingen een aantal tips gekregen die hierbij heel bruikbaar zijn. Ook 
de contactpersonen krijgen deze tips. Een kaart sturen wordt ook op prijs gesteld. 

 Financiën: Nu er geen collectes (voor een deel “levend geld“) binnenkomen, zal er 
bij elke online uitzending een bankrekeningnummer genoemd en getoond kunnen 
worden, met het doel waarvoor deze bestemd is. Deze zondag zijn de collectes 
bestemd voor: Diaconie en eredienst / Onderhoudsfonds gebouwen. Giften kunnen 
voor deze doelen gestort worden op reknr. NL74RABO0373736134 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug. Ook een idee is om tijdens de uitzending 
elke zondag geld in een eigen collectepotje te doen en dit later in te leveren.  

 Leef mee: De Leef mee zal zo veel mogelijk bezorgd worden bij gemeenteleden die 
deze niet via de mail ontvangen.  

 Diaconie: De diaconie houdt goed in de gaten of er mensen zijn die door deze crisis 
in financiële problemen komen. Zij hebben hiervoor een bericht op de website 
geplaatst. 
 

Collectes  
Door de maatregelen tegen het corona virus hebben wij gekeken naar een andere vorm van 
collecteren. We maken sinds kort gebruik van de kerkgeld APP van SKG (zie bijlage hopelijk 
komen jullie er uit), deze kunt u installeren op u telefoon/tablet. Dit is niet alleen voor het 
corona virus geïnstalleerd het is straks ook de bedoeling om hier gebruik van te maken als 
we de dienst in de kerk weer kunnen bijwonen. Ook is er de mogelijkheid om geld over te 
maken voor de collecte, komende zondag hebben de collectes de volgende bestemming: 
Eerste collecte ; Diaconie en eredienst; op rekeningnr.; NL74RABO-0373736134 
Tweede collecte; Onderhoud fonds gebouwen; op rekeningnr. NL91RABO-0373715749 
Zet bij het overmaken wel de datum van de dienst dat is voor ons wel fijn.  
De diaconie  
 

-  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 2 april, 18.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handleiding installatie Kerkgeld app 

De app kan worden gedownload via Google Play (android) of de App Store (Apple). Na 

installatie koppelt u uw gemeente aan de app en is deze klaar voor gebruik. 

1. Selecteer de Play Store of App Store 
2. Zoek op kerkgeld 

 

Het volgende scherm komt in beeld en kies dan voor installeren 

 
3. Na installeren kunt u de app openen. Zoek uw gemeente door bovenin de naam in te 

toetsen. P.G. Oud Avereest-Balkbrug 

 
4. Klik op “registreer een account “  

 



5. Het koppelen van uw gemeente is een eenmalige handeling. Daarna zal uw 
gemeente direct zichtbaar worden als u de app op uw smartphone of tablet opstart. 
De Kerkgeld app is nu klaar voor gebruik. 

Als je de app opent ziet het er zo uit. Alleen u te goed staat op 0 euro: 

 
Klik vervolgens op mijn account: 

 
Dan op klikt u vervolgens op Tegoed – dan ziet u de knop Opwaarderen.  

Het Tegoed moet minimaal €10 euro zijn. Vervolgens klikt u op Bevestigen en 

opwaarderen. Vervolgens ziet u dan bovenin u scherm het toe goed staan: 

 
De collectes staan open van vrijdag t/m maandag 

Wilt een doneren dan klikt u op collecte  en dan ziet u de collectes vervolgens klikt op het 

onderstaande: Collectes zondag 29 maart 

 
Als u dit heeft gedaan ziet u het onderstaande: 



 
Vervolgens klikt u op GIFT het volgende scherm verschijnt: 

 

We hebben standaard ingesteld de volgende bedragen:  € 0.25, € 0.60. €1.15 en €3.00 als je 

op anders namelijk klikt kun je zelf een bedrag invoeren. 

 

De bijdragen/giften van de vorige week worden getoond. Het gemeentelid kan dit per doel 

wijzigen en als u het niet wilt aanpassen dan klikt u gelijk op de knop “volgende”.  

 

Mocht u geen mobiele telefoon/tablet hebben dan kunt u via deze link wat geven: 

https://site.skgcollect.nl/356 

Dan ziet u dit scherm:  

https://site.skgcollect.nl/356


U klikt dan op collecte 

 
 

U klikt dan op Gift/donatie: 

 
 

Hopelijk gaat het zo lukken.  

Mochten er vragen zijn dan kunt u die mail naar hburg@home.nl 

 

Groet Marloes ter Burg, penningmeester Diaconie 

 

mailto:hburg@home.nl

