Leef mee
Zondag 2 oktober 2022
Kerkdienst 09.30 (ook online) vanuit de Reestkerk
Voorganger
Ouderling
Lector
Koster
Organist
Collecte

: Ds. N. E. Veldman - Potter
: Hermien Katoele
: Jacobien Engel
: Siem Brasjen
: Henk Ningbers
: 1e Diaconie en Eredienst
2e Algemeen Kerkenwerk

Begroeting

: Hinke en Dick Hogenkamp

Kindernevendienst
Oppasdienst

: Elise en Leonie
: Ester ter Horst en Wendy Scholten

Voor de dienst zingt de cantorij: - Psalm 96a alle verzen, Lied 223: 1,2 en 3, Lied 712 alle verzen
We zingen
: Psalm 96a: 1 en 3, Lied: 223: 1 en 3, Lied 313: 1 en 2, Lied 313: 5,
ELB 261, Refrein door cantorij en gemeente - coupletten door ds. Elly
Lied 885 Groot is uw trouw o Heer
We lezen
: Numeri 6: 22-23, Lucas 10: 38-42
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar 2 mensen. Wie wil de
bloemen wegbrengen?
Filmavond, Le fils de l‘ autre
Donderdag 6 oktober Tijd: 20.00 uur
Aansluitend op Israëlzondag (2 oktober) zal een film over het huidige Israël worden getoond in de
Welput, Zwolseweg 104. Het gaat om een identiteitswisseling bij de geboorte in het ziekenhuis van
een joodse jongen en een Palestijnse jongen. Als volwassene komt het uit met spannende
gevolgen voor families en voor henzelf. We krijgen een inkijk in het gewone leven in het land
Israël. De film kent een goede afloop.
Bijbel gesprekskring
Dinsdag 4 oktober maken we een start met de gespreksgroep voor dit seizoen. De eerste avond
verkennen we samen het jaarthema "Aan tafel" en kiezen we samen de onderwerpen voor de
andere avonden. Om 20.00 uur is iedereen welkom in de Schutse. Rond 21.30 sluiten we de
avond af.
Vrouwenavond 5 oktober 2022 in Balkbrug
De Interkerkelijke Vrouwengroep Dedemsvaart/ Balkbrug organiseert op woensdagavond 5
oktober 2022 een Vrouwenavond.
Voor deze avond hebben wij Sarianne van Dalen uit Zwolle uitgenodigd. Zij zal een lezing houden
over het boek " Met liefde en lef" ( gedachten over het leven) die zij geschreven heeft. Het leven is
een groot avontuur met hoogte en dieptepunten, hoe kun jij je levensreis goed volbrengen?
Deze avond is er ook een groep mooie dames aanwezig, zij begeleiden ons met zang en muziek.
In de pauze is er koffie en tijd om wat te praten, en boekhandel De Welle is aanwezig met een
boekentafel.
Genoeg reden om een avond bij te wonen, neem gerust iemand mee!
Je bent vanaf 19.00 uur van harte welkom, het programma start om 19.30 uur in de Brugkerk
Zwolseweg 104 in Balkbrug.

Kerkblad:
De redactie van het kerkblad wil haar excuses aanbieden voor het in sommige gevallen foutief
afdrukken van de foto van Ds. Remko Veldman.
Collectes zondag 2 oktober
Voor de collectes kunt u gebruik maken van de kerkgeld app Appostel of overmaken.
De collectes hebben 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
Wilt u 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 vóór donderdag 6 oktober - 18.00 uur.

