Leef mee
Zondag 18 september 2022

Begroeting
Deze zondag wordt u welkom geheten door Teddy en Henk Koonstra
Kerkdienst (ook online) om 9.30 uur vanuit de Reestkerk
Voorganger
: ds. M. Visser uit Wezep
Ouderling
: Frida Rosman
Lector
: Leen Hoogenboom
Koster
: Bert Koonstra
Organist
: Freddie Bruins
Collecte
: 1e Diaconie en eredienst
2e KIA Zending
Kindernevendienst
Oppasdienst

: Ageeth
: Linda Assink en Janiek Scholten

We zingen

: geen orde van dienst ontvangen

Onze Vader
‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil
gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig
hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar 2 personen.
Collectes zondag 18 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: KIA Zending – Bouw de kerk in Syrië weer op op rekeningnr. NL 52 RABO 03737
36 142 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 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.

Collecte 25 september KIA voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen
ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende
kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar
ook in hun huis. Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we
de kerk in actie: in Nederland en in Colombia. Voor verder info; zie het kerkblad of de site
van KerkinActie.
Kledinginzameling voor Vluchtelingen donderdag 6 oktober
Donderdag 6 oktober gaan wij als diaconie weer kleding inzamelen. Het was de bedoeling
om deze inzameling te bestemmen voor de kledingbank in Hardenberg. Maar omdat er
zoveel mensen in de wereld op de vlucht zijn en er grote behoefte is aan hulp, hebben wij
toch besloten de kleding in te zamelen voor 2HandsOn. Deze organisatie is gevestigd aan
het vierde Blok in Dedemsvaart.
Zij dragen er zorg voor dat de kleding terecht komt bij vluchtelingen. Oekraïense
vluchtelingen en ook vluchtelingen uit o.a. Bosnië en op Lesbos. De kleding moet schoon,
heel en draagbaar zijn. U kunt de kleding brengen op donderdag 6 oktober van 18.30 tot
19.30 uur bij de Brugkerk in de Schutse aan de Zwolseweg.
Wie weet waar de stokken zijn
Tijdens de startzondag zijn er ongeveer 12 stokken van het ballonnenspel zoekgeraakt.
Aangezien ik dat spel geleend had, vind ik dit natuurlijk heel vervelend.
Heeft iemand ze misschien ergens opgeruimd of is er iets anders mee gebeurd?
Ouders willen jullie ook even aan de kinderen vragen of zij iets weten?
Ik hoop dat ze terecht komen zodat ik het spel compleet terug kan brengen.
Alvast dank!
Frida Rosman
Kopij kerkblad
Het volgende kerkblad, nummer 9, oktober 2022 verschijnt op vrijdag 30 september.
De kopij hiervoor dient uiterlijk dinsdag 20 september as. binnen te zijn per email kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in de bus van Meppelerweg 56a.
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) dat 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.

Kerkelijke activiteiten 2022-2023
Door de vele activiteiten tijdens de startzondag zijn de lijsten met activiteiten voor het
komende seizoen wat ondergesneeuwd.
Om iedereen nogmaals de gelegenheid te geven zich op te geven voor één of meerdere
activiteiten leggen we de lijsten nogmaals klaar na de dienst van 25 sept.
In die dienst wordt Rolanda den Boon bevestigd als kerkelijk werker.
Een mooie gelegenheid, voor met name de jonge gezinnen, om nader kennis te maken.
Natuurlijk mag u zich, voor de activiteiten, ook per mail of telefonisch aanmelden via de
scriba. Tel. 06 152 11 008 of scriba@pg-oudavereestbalkbrug.nl
1. Bijbelgespreksgroep: Aan tafel
2. Filmavond: “Le fils de l’autre”, van Loraine Levy
3. Ontmoetingsavonden- Aan tafel
4. De Reestkuier
5. Gespreksgroep 30 – 50
6. Openbare belijdenis
7. 16+ gespreksgroep
We hopen op een goed nieuw seizoen met veel ontmoetingen.
Frida Rosman (scriba)
- 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 22 september - 18.00 uur.

