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Zondag 12 september 2021 
 

 
Kerkdienst 
Vanmorgen is er om 9.30 uur een kerkdienst in de Brugkerk. Deze dienst is ook online te volgen via “kerkdienst 
gemist”. 
 
Voorganger   : Ds. Remco Veldman 
Organist   : Freddy Bruins 
Ouderling   : Leen Hoogenboom 
Lector    : Frieda Brinkman 
Koster    : Jan Hummel 
Collecte   : 1

e
 Diaconie en Eredienst 

      2
e
 Fonds Media apparatuur  

 
Kindernevendienst  : Knutselen in de kerk 
Oppasdienst   : Anja Vrieling en Linda Assink 
 
Startzondag 12 september 
We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Wat zal er allemaal gebeuren? Wij kunnen misschien 
een klein beetje in de toekomst kijken, maar toch niet veel. We kunnen wensen, dromen, plannen maken 
misschien.  
Het Jaarthema is: 'Van U is de toekomst.' 

 
De Kindernevendienst zal plaatsvinden in de kerkzaal. Een Popupkoortje olv. Bas de Vries (piano) zal zingen 
tijdens de dienst. 
 
Na de dienst is een uitgebreid programma voor jong en oud:  

• Koffie-thee-limonade – lekkers; (door kerkgangers laten maken); 
• Individueel (evt. met samenspraak aan tafel) beschrijven van toekomstbeeld van Kerk-zijn; 
• knutselprogramma, grote zaal: tegelspreuk. 
• Springkussen buiten; 
• Planten van een boom (door vier generaties); 
• Vuurkorven: pistoletjes, marshmallows; 
• Kubb spelen, competitie;  
• lange lattenrace (door jeugdkerk); 
• Zingen-oefenen olv. Frida Rosman; (lied voor de afsluiting van de maaltijd) 
• Picknick; 

 
Afsluiting met het koortje – ingeoefend lied. 
 
Namens de startdienstcommissie, Ds. Remko Veldman 
 
 
Orde van dienst  
We zingen: Lied 218: 1, 3, 4 Dank U voor deze nieuwe morgen. / Psalm 136: 1, 2 Loof de Heer, want Hij is goed 

/ Lied 756: 1, 2, 6 Laat komen Heer, uw rijk / Lied 416, Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

We lezen: Ezechiël 17: 22-24 / Marcus 4: 30-32  
 



 
Bloemengroet 
Op deze startzondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeenteleden naar twee mensen die 
hun verjaardag mochten vieren.  Wie wil de bloemen wegbrengen? 
 
 
Collectes 
Voor de collecte kunt u gebruik maken van de kerkgeld app Appostel 
Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte. 
Zondag 12 september hebben de collectes de volgende bestemmingen: 
1

e
 collecte; Diaconie en eredienst op rekeningnr.: NL74RABO-0373736134 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2

e
 collecte; Fonds Media apparatuur op rekeningnr.  NL91RABO-0373715749  

t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
Wilt u de datum van de dienst vermelden? 
 
 
Zondag 26 september, Openbare belijdenis 
We zijn blij en dankbaar dat drie jonge gemeenteleden in het openbaar belijdenis van hun geloof willen afleggen, 
voor God en Zijn gemeente. 
Het zijn Linda Assink, Else van den Bosch en Lieke van den Bosch. Door de coronamaatregelen werd het 
steeds maar vooruitgeschoven. Nu de verruiming zodanig is kan het eindelijk gebeuren. We hopen op een 
feestelijke dienst. 
 
 
Zondag 26 september, Minikerk, 15.30 uur in de Brugkerk 
Speciaal voor de jongste kinderen tot 8 jaar is er minikerk. Samen met pappa en mamma en misschien opa en 
oma maken we er een feestje van in de kerk, fijn zingen en luisteren naar een mooi verhaal. En er zijn daarna 
ook leuke activiteiten om te doen in de Schutse. Dominee Beer ziet naar jullie uit. Komen jullie ook? 
- Rineke, Irma, Margreet, dominee Remko en dominee Beer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fijne zondag gewenst! -  
 
 
 
 
 

Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via:  
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 16 september, 18.00 uur. 


