
Leef mee 
 
Zondag 28 November 2021 
 
 

1 ste Advent  
 
 
Begroeting 
Deze zondag wordt u begroet door Willy en Jan Hummel. 
 
Kerkdienst 
Vanmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst in de Brugkerk. Deze dienst is ook online te volgen 
via Kerkdienstgemist. We houden geen deurbeleid met QR code of PCR test. Belangrijk is dan dat 
we elkaar ruimte geven.  
 

Voorganger   : mevr. Joke van Beveren 
Ouderling   : Jolande Assink 
Lector    : Bea Buiter 
Koster    : Henk Tuin 
Organist      : Arjen Hagels 
Kindernevendienst  : Lieke en Leonie 
 
De eerste adventskaars wordt aangestoken door Ruben en Lianne Derksen 

 
We luisteren naar de liederen: Lied 276 vers 1 en 2, Lied 463  vers 1, 2 en 8, YouTube: Lied voor 

de kinderen, jij telt mee, Lied 464 vers 1, 2 en 7 , Orgelspel Lied 442, YouTube: Lied: Toekomst vol 

van hoop  

We lezen: Lukas 1 vers 5 t/m 25 
 
Maatregelen i.v.m. corona 
Toen de kopij voor deze Leef mee moest worden ingeleverd, waren de nieuwe maatregelen nog 
niet bekend. We gaan voorlopig nog op de oude voet door. Dat betekent: 

 Mondkapje op bij binnenkomst en uitgaan van de kerk 

 Zitten op 1½ meter, maximaal 70 personen 

 Geen gemeentezang 

 Bij klachten en als u zich niet prettig voelt in een groep, thuis blijven 
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. 
 
Leef Mee! 

Beste mensen, dinsdag 23 november heb ik eindelijk goed nieuws gekregen, na onderzoek blijkt 

de bacterie die ik bij me had eindelijk weg te zijn en mag ik weer aan het werk. Hier ben ik zeer 

dankbaar voor! Helaas zijn de maatregelen rondom corona weer aangescherpt en wie weet wat we 

vrijdag te horen krijgen? Het zal het wikken en wegen zijn met de bezoeken. In ieder geval zal de 

telefoon een optie zijn, maar ik had graag velen van u weer bezocht, mocht u behoefte hebben aan 

een bezoek of gesprek neem gerust contact op! 

Joke van Beveren 

 

 
 
 



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 28 november 
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; Fonds Media-apparatuur op rekeningnr. NL91RABO-0373715749  
     t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug           
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden? 
 
Denkt u nog aan de Zendingsbijdrage 2021 
Wij vragen u vriendelijk de zendingsbijdrage voor 2021 over te maken naar het rekeningnummer 
van de zending NL52RABO 0373 736 142 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Oud-Avereest-Balkbrug inz. 
Zendingscommissie met vermelding Zendingsbijdrage 2021 
U kunt ook gebruik maken van de kerkgeld app Appostel. Deze is hiervoor nog geopend tot 25 
december. Zie voor verdere informatie het kerkblad. 
Wij hopen dat u dit jaar ook weer een gift over zal willen maken. Alvast hartelijk dank! 
 
Kerstpakketten 2021 
Evenals voorgaande jaren stelt de diaconie kerstpakketten beschikbaar. 
Zie het kerkblad voor de doelgroepen en verdere informatie  
U kunt het doorgeven aan Harm Bisschop via mailadres harmbisschop@gmail.com 
Telefonisch mag eventueel ook, 06 49732664. 
 
Advents- en Kerstactie GEEF LICHT 
 
De wereld is donker, dat is een feit. 
Kunnen wij licht geven in deze donkere tijd? 
Reken maar van Yes! 
Binnenshuis: Naast het kerkblad van december wordt ook het magazine Geef Licht bezorgd. Hierin 
vindt u de informatie over de adventsslinger, met de daarbij behorende 28 kaartjes. Het brengt de 
leefwereld van Ibrahim, Ilana, Asif en Dunia elke dag een stapje dichterbij.  
Buitenshuis: Drie glazenpotjes met waxinelichtjes, een potje voor je eigen huis en twee potjes 
delen we uit aan mensen in de straat. 
Elke adventszondag ( te beginnen met vandaag ) steken we, zichtbaar buitenshuis, rond 17.00 uur 
het waxine lichtje aan. 
Hoe mooi zal het zijn als in de straten van Balkbrug kleine flakkerende vlammetjes de hoop 
verspreiden voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Tot en met 31-12-2021, zijn alle giften, groot en klein, bijzonder welkom op rekeningnr. 
NL74RABO-0373736134 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest- Balkbrug 
Onder vermelding van: GEEF LICHT 
Ook via de Appostelapp kunt u uw gift geven voor het project Geef Licht 
 
 
 

-  Fijne zondag gewenst! – 
 
Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 2 december, 18.00 uur. 

mailto:harmbisschop@gmail.com

