
Leef mee 
 
 
Zondag 5 december 2021 
 
 

2e Advent  
 
 
Kerkdienst 
Vanmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst in de Brugkerk. Deze dienst is ook online te volgen via 
“kerkdienst gemist”. 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 1,5 meter afstand zullen moeten houden. 
 
Voorganger   : Ds. R.H. Veldman 
Organist/ Pianist  : Henk Ningbers 
Ouderling   : Leen Hoogenboom 
Lector    : Jacobien Engel 
Koster    : Henk Tuin 
Collecte   : 1e Diaconie en Eredienst 
      2e Onderhoudsfonds gebouwen 

Kindernevendienst  : Henk en Niels 
Oppasdienst   : Anja Vrieling & Joanne Assink 
 
Orde van dienst 
We zingen: Lied 283 / Lied 258 / Lied 157a: 1, 2, 4 / Lied 440 
 

We lezen: Jesaja 7: 10-14 / Lucas 1: 39-55  
 
De tweede adventskaars wordt aangestoken door Stella Hornis. 
 
Maatregelen i.v.m. corona 
We gaan voorlopig nog op de oude voet door. Dat betekent: 

o Mondkapje op bij binnenkomst en uitgaan van de kerk 
o Zitten op 1½ meter, maximaal 70 personen 
o Geen gemeentezang 
o Bij klachten en als u zich niet prettig voelt in een groep, thuis blijven 

 
Voor de dienst 
De Cantorij zingt Lied 503: Wij staan aan de kribbe 
 
De Cantorij zingt de gemeentezang 
Helaas mogen we als gemeente niet zingen. Gelukkig kan de Cantorij dat wel met behulp van de piano en/of 
orgel.  
 
Leef Mee! 
De tweede adventszondag valt dit jaar precies op 5 december. Op veel plaatsen wordt Sinterklaas gevierd, 
normaal gesproken een gezin of familiefeest van formaat. Pakjes en zakjes worden heen en weer gegeven, 
“de goede Sint”. Het kan zijn dat na zoveel keer het spel er een beetje vanaf is. Dan nog zijn er vast goede 
herinneringen aan. En ja, het sinterklaasfeest overleeft ook het verschieten van kleur van de Piet. Daar ben 
ik van overtuigd. 
 
In de kerk komt ook iemand op bezoek bij Maria. Wie? En wat komt die persoon brengen? En wat is de  
reactie van Maria? God maakt gewone mensen belangrijk! En dat is goed nieuws voor alle gewone mensen 
en ook voor de eenvoudige, beschadigde, kleinsten. Mensen zijn bang en onzeker, zo hoor ik het van  
verschillende kanten. Terwijl we in de donkere dagen naar kerst al gewend zijn om ons meer terug te rekken 
in de warme huizen, dat wordt nu versterkt. Kinderen worden van school naar huis gestuurd vanwege  
snotterigheid wat voor jonge gezinnen lastig kan zijn. Soms zijn hele klassen thuis. Er is nauwelijks een pijl 
op te trekken. Ook in het kerkelijk leven hopen we flexibel te blijven. Wat we ook plannen, het kan zomaar 
anders moeten. Weerbaarheid en veerkracht is wat we nodig hebben. En licht in deze donkere dagen. 
Laten we er samen voor staan, voor elkaar instaan, thuis en ook op het werk, in de zorg of waar dan ook. 
Houd moed en heb lief! 
 



Hoe de gang van zaken rond corona zich zal ontwikkelen, is afwachten. 
Misschien moeten we weer terug naar diensten met max. 30 personen of naar alleen online- 
diensten. Het is te hopen van niet, maar er zal wel wat moeten gebeuren om corona eronder te 
krijgen en hier zullen wij, als het moet, aan meewerken. 
 
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 collectes, zondag 5 december 
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; Onderhoudsfonds gebouwen op rekeningnr. NL91RABO-0373715749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug           
 
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden? 
 
Advents- en Kerstactie GEEF LICHT 
Vanwege de toenemende onzekerheid rondom de coronamaatregelen is het tentenkamp en vluchtroute 
lopen voor de tieners, met de daarbij behorende sponsoring voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland, 
afgelast. Ook andere acties, om geld in te zamelen, kunnen helaas geen doorgang vinden.  
Maar deze acties kunnen met uw hulp zeker doorgaan, te weten; 
 
Binnenshuis: 
In het magazine Geef Licht staat hoe u mee kunt doen met een adventsslinger 
Zo komt de leefwereld van de vreemdeling en vluchteling, met name die van de kinderen, op een bijzondere 
manier aan het licht. 
 
Buitenshuis 
* 4 adventszondagen vanaf 17.00 uur zichtbaar, buitenshuis een waxinelichtje in een eenvoudig  
glazen potje aansteken, als teken van hoop voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland 
* 2 glazenpotjes aan mensen uit uw straat te geven met de vraag of ook zij mee willen doen en de  
komende 4 zondagen een lichtje aan willen steken als teken van hoop voor de vluchtelingenkinderen  
in Griekenland 
* geld inzamelen, tot en met 31 december 2021 
 

alle donaties, groot en klein, zijn van harte welkom op rekeningnummer NL74RABO-0373736134 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest- Balkbrug. Onder vermelding van: GEEF LICHT 
Ook via de app Appostel kunt u uw gift geven. 
 
Wellicht is het een idee de komende weken telkens iets opzij te leggen voor deze actie om het aan het eind 
van de maand december te doneren. De wereld is donker, dat is een feit. Kunnen wij licht geven in deze 
donkere tijd? 
 
 
 
 
 

- Fijne zondag gewenst! -  
 
 
 
 

Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 9 december, 18.00 uur. 


