Leef mee
Zondag 11 september 2022
STARTZONDAG – ‘Aan tafel!’
Kerkdienst (ook online) vanuit de Reestkerk
-na de dienst is er koffie/thee/ranja, allen welkom-

Voorganger
Ouderling
Lector
Koster
Organist
Collecte

: ds. R.H. Veldman
: Jan/Willy Hummel
: Rolanda den Boon
: Gé Dingerink
: Arjen Hagels
: 1e Diaconie en eredienst
2e Bloemengroet

Begroeting

: Jansje en Henk Noeverman

Kindernevendienst
Oppasdienst

: Jennie en Jesse
: Maaike Hornis en Lotte

We zingen

: Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
Lied 216 Dit is een morgen
Opw. 167 Samen in de naam van Jezus
Lied 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
Trinity: Een grote familie
Lied 675 Geest van hierboven
Trinity: Ik wens jou
: Jesaja 55: 1-3 en Lucas 19: 1-10

We lezen

Bij de startzondag rond de Reestkerk
Uitnodigen is wat de eerste christenen deden, en misschien moeten we ook nu weer durven
om mensen uit te nodigen om Jezus te leren kennen. Mensen zijn door God gevraagd om
anderen uit te nodigen om ook te komen. Misschien ben je nog nooit in een kerkdienst
geweest. Misschien is het lang geleden dat je er bent geweest. Het thema voor de startdienst
is: Aan tafel! Proef er maar eens aan. Wie weet of het smaakt.
Na de kerkdienst (onder het genot van koffie/thee/limonade) kan jong en oud kiezen uit de
volgende activiteiten:
– schminken – happy stones – het spel molka – ballonnenspel – gesprekstafel
– samen zingen (canon instuderen) – een (korte) wandeling maken En dan: “Aan tafel!”
Collectes zondag 11 september
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. NL 74 RABO 03737 36 134 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug
2e collecte: Bloemengroet op rekeningnr. NL 91 RABO 03737 15 749 t.n.v. CvK P.G. Oud
Avereest-Balkbrug
Collecte zondag 18 september KIA Zending; Bouw de kerk in Syrië weer op
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan
de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair
geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste
levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de
kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden

aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten
vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s
waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken,
scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan
gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. Helpt u
mee? Alvast hartelijk dank.
Noodhulp i.v.m. overstromingen in Pakistan
Als diaconie willen wij het volgende onder uw aandacht brengen;
In augustus zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote
overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit
moment 1000 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen
mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar
beschadigd, en veel vee is verdronken.
Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger,
want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan
direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte.
Gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun
vee.
De diaconie heeft een bijdrage overgemaakt.
Steun is hard nodig! Wilt u ook een bijdrage overmaken om deze mensen te helpen?
Dit kan via rekening NL 89 ABNA 04574 57 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp
Pakistan.
Reisje 60+
Vrijdag 16 september vertrekt de bus naar Garderen voor het reisje met de
‘Dekselse pannetjes’ en het Zandsculpturenfestijn. We hebben er zin in!
Willen degenen die nog niet hebben betaald dit z.s.m. doen op rekening
van de Diaconie PKN Oud Avereest Balkbrug NL 74 RABO 03737 36 134
onder vermelding van ‘reisje’.
- 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 15 september - 18.00 uur.

