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Kerkdienst 
Vanmorgen is er, met alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus,  
een dienst in de Brugkerk om 10.00 uur, die ook online te beluisteren is. 
 

Voorganger                : Ds. J.J. van Nijen uit Deventer 
Ouderling  : Jolande Assink 
Organist  : Freddy Bruins 
Lector   : Leen Hoogenboom 
Koster   : Gé Dingerink 
 
We zingen: Lied 283 vers 1 t/m 5, Ps. 103 vers 1 en 3, Lied 871 vers 1 t/m 4 
 
We lezen: Filip. 4: 4-7 en Math. 6: 25-34 

 
Lied 871 vers 1 t/m 4  
Jezus zal heersen waar de zon, 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
Het lied in alle talen zal, 
zijn liefde lover overal 
en uit de kindermond ontspringt, 
de lofzang die Zijn naam omringt. 
 

Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijdt, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
Laat loven al wat adem heeft, 
de Koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin, 
stem met het lied der englen in. 

Leef mee! - gedachtenisdienst 
Volgende week zondag, 22 november, is het de Laatste zondag van het Kerkelijk jaar. Deze 
dienst zal gehouden worden in de Brugkerk, Zwolseweg 104, om 10.00 uur. Dan gedenken 
we de namen van hen die zijn overleden in onze gemeente. Voor hen zullen kaarsen worden 
aangestoken. Vanwege de beperkingen zijn in de eerste plaats enkele familieleden per naam 
uitgenodigd. Het lijkt er nu al op dat we aan het maximum van 30 aanwezigen toe zijn. Dat 
betekent dat we deze keer aan de overige gemeenteleden moeten vragen via online mee te 
kijken. 
Voor hen (al of niet gemeenteleden) die toch ook graag een kaarsje willen aansteken voor 
iemand die is overleden in eigen familie-/vriendenkring is de Brugkerk open, ’s middags van 
14.00 uur – 15.00 uur. Dan is er voor wie dat wil gelegenheid dit te doen. Ieder mag zomaar 
binnenlopen voor een moment van stilte, gedenken, en evt. een ontmoeting met ds. Remko 
Veldman of een andere aanwezige. Ook in de Open Kerk zijn de coronaregels in acht 
genomen. 
 
Ds. Remko Veldman 
 
 
 
 
 



Adventskaarsen – jonge gezinnen 
Deze week ben ik met een stevig tempo de ronde begonnen langs jonge gezinnen. Wat fijn 
om dit te doen. Ik mag ook regelmatig de kinderen zien, want ik mik de bezoekjes buiten 
schooltijd. Omdat het voor jonge gezinnen een behoorlijke drempel is om in de kerk te 
komen, en ook de kindernevendienst niet doorgaat, hebben we iets bedacht voor thuis. En 
daar is een pakketje van gemaakt. Ik hoop daar meer over te vertellen als ik langs kom.  
Komende week hoop ik weer meer adressen te bezoeken. Ik zie ernaar uit jullie te 
ontmoeten!      Ds. Remko Veldman 

        
Dag van de Mantelzorg  
10 November is de dag van de mantelzorg. Ook dit jaar schenken wij weer aandacht aan de 
“Dag van de mantelzorg”. Daarom staan er op zondag 15 november rozen klaar voor 
mantelzorgers. U kunt na de dienst een roos  meenemen voor een mantelzorger bij u in de 
straat, buurt of familie. Geef ze een roos, want mantelzorgers verdienen, onze aandacht, 
dank en bemoediging!! 
 
Boodschappenpakket voor de voedselbank 
Ook dit jaar heeft De Plus weer een spaaractie voor een boodschappenpakket. Er staat een 
doos achter de kassa’s om zegeltjes in te doen voor de Voedselbank. Zeker in deze tijden 
zullen de boodschappenpakketten bij de voedselbank extra welkom zijn. Daarom willen dit 
graag bij u onder de aandacht brengen. 
 
Kopij kerkblad  
Het volgende kerkblad, nummer 11, december verschijnt op vrijdag 27 november. De kopij 
hiervoor dient uiterlijk dinsdag 17 november binnen te zijn per e-mail op 
kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in de bus van Meppelerweg 56a. 
 

Kerkgeld APP 
Onze gemeente maakt nu gebruik van de SKG Kerkgeld app. Zoals u waarschijnlijk al hebt 
kunnen lezen wordt deze app vervangen voor een nieuwe app, namelijk de Appostel app.  
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunt 
u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik. 
Het wachtwoord in Appostel is hetzelfde als van de Kerkgeld app, maar het moet wel sterker 
zijn (6 posities met minimaal 1 Hoofdletter en 1 cijfer). Dit kan soms een foutmelding geven, 
maar de gebruiker kan dit in de Kerkgeld app nog aanpassen. 
Mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag.  
 
Met vriendelijke groet, Marloes ter Burg (hburg@home.nl) 
 
Collectes 
Voor de collecte kunt u  gebruik maken van de SKG kerkgeld app.  
Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte, zondag 15 november 
hebben de collectes 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: Fonds Media apparatuur; op rekeningnr. NL 91 RABO 03737 15 749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
 
Let op: Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden? 
 

-  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 voor donderdag 19 november, 18.00 uur. 
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