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Zondag 19 september 2021 
 

 

Kerkdienst 
Vanmorgen is er om 9.30 uur een kerkdienst in de Brugkerk. Wij houden geen deurbeleid 
wat betreft het tonen van een QR code of PCR test. Dit houdt wel in dat wij ons in de kerk 
voorlopig nog aan de anderhalve meter afstand zullen moeten houden. Deze dienst is ook 
online te volgen via “kerkdienst gemist”. 
 
Voorganger   : Dr. J.D.Th. Wasssenaar uit Hellendoorn 
Organist   : Freddy Bruins 
Ouderling   : Leen Hoogenboom 
Lector    : Frieda Brinkman 
Koster    : Gé Dingerink 
Collecte   : 1e Diaconie en Eredienst 
      2e Zending 
Kindernevendienst  : Knutselen in de kerk 
Oppasdienst   : Anja Vrieling en Linda Assink 
 

Orde van dienst  
We zingen: Ps. 77: 1, 2; Ps. 77: 4; Lied 1008: 1; Ps. 77: 3; Lied: 1008: 2, 3; Lied: 905; 

Slotlied: 755: 1 

We lezen: Lucas 11: 1-13 en 18: 1-8; 2 Korintiërs 12: 5-10 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar 2 
gemeenteleden.. Wie wil de bloemen wegbrengen? 
 

Zending collecte 19 september;  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. Geef 19 
september voor deze collecte en steun het werk van Kerk in Actie in Syrië. 
 

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 19 september hebben de collectes de volgende bestemmingen: 
1e collecte; Diaconie en eredienst op rekeningnr.: NL74RABO-0373736134 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2e collecte; Zending; Opbouw kerk in Syrie op rekeningnr. NL52RABO0373736142 t.n.v.  De 
Zending    Wilt u de datum van de dienst vermelden?  



Kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad, nummer 9, oktober verschijnt op vrijdag 1 oktober. De kopij hiervoor 
dient uiterlijk dinsdag 21 september te zijn ingeleverd per e-mail 
kerkbladreestenbrug@hotmail.com  of in de bus Meppelerweg 56a. 
 

Belijdenisdienst 26 september 
We zijn blij en dankbaar dat drie jonge vrouwen belijdenis van hun geloof willen doen. Het 
zijn Linda Assink, Else en Lieke van den Bosch. Er zullen een aantal familieleden en 
vrienden door hen worden uitgenodigd. Natuurlijk willen we met zoveel mogelijk mensen 
daar getuige van zijn. Om in de kerk de 1,5 meter afstandsregel een beetje te kunnen 
beheersen willen we voor deze dienst de aanmeldingsplicht toepassen. Tegelijk willen we 
ook gebruik maken van de Schutse en een groot scherm voor een aantal mensen.  
U kunt zich voor deze dienst aanmelden bij ds. Remko Veldman via app, mail of telefoon.
       Ds. Remko Veldman 
 

Programma: basiscursus pastoraat 
In dit jaar staat een basiscursus pastoraat op het programma, de eerste keer op woensdag 
29 september. Hiervoor hebben zich op dit moment nog niet genoeg aangemeld. Wellicht 
komt dit doordat we door de 1,5 meterregel niet zoveel gemeenteleden op de startzondag in 
de kerk mochten ontvangen. De basiscursus pastoraat is bedoeld voor al die vrijwilligers die 
een taak vervullen in het bezoekwerk in de gemeente, als contactpersonen en ouderlingen, 
maar ook als je zomaar, informeel mensen bezoekt. Onderling pastoraat gaat immers verder 
dan alleen het wijkwerk.  
We gaan met elkaar nadenken, oefenen en ontdekken. Er is ook ruimte om in overleg 
andere onderwerpen uit te diepen, en/of weg te laten (zie Informatiegids '21/'22.  
Als je mee wil doen vragen we je om je daarvoor aan te melden. Het gaat door met minimaal 
6 personen.   Ds. Remko Veldman en Klara van den Bosch 
 
 

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 23 september, 18.00 uur. 
 


