Leef mee
Zondag 21 februari 2021
-

Viering Heilig Avondmaal

-

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
Ouderling
Organist
Lector
Koster

: Ds. R.H. Veldman
: Hermien Katoele
: Freddie Bruins
: Jennie Bruins
: Jan Hummel

We zingen: ELB 185 Leer mij uw weg, o Heer, Lied 806 Zomaar te gaan met een stok in de
hand, Lied Samen eten wij van Sela, Onze Vader van Elly en Rikkert, Lied 704 Dank, dank
nu allen God.
We lezen: Marcus 1 vers 12 – 15 en Fillipenzen 2 vers 5 – 11.
Heilig Avondmaal
We kunnen de Kerkdienst niet open stellen voor mensen, behalve voor wie dienst doen. De
viering van het Avondmaal zal dan ook voor de meesten alleen thuis kunnen worden
meegevierd. Maar, wat zou het leuk zijn als de kinderen thuis meehelpen aan de
voorbereiding van een viertafel. Een tafellaken, welk mooiste glas of beker voor de wijn of
druivensap, wat voor brood: blokjes of als een reep brood om te breken en uit te delen, of
een kadetje volkoren of wit? Een mooie kaars misschien die ze zelf mogen aansteken? Dan
wordt het een mooie tafel van samen. In de onlineviering worden ook mooie kinderliedjes
gespeeld.
Leef Mee!
Deze week, woensdag, zijn de ooievaars weer op het nest tegenover ons huis geland.
Voorbodes van het voorjaar. Het is een blijde verrassing. Na een prachtige sneeuw en
ijsperiode kantelt het alweer richting al het nieuwe leven dat mag ontstaan.
Er zijn nogal wat mensen die stilvallen omdat er zo weinig te doen is. Mensen met
beperkingen, ouderen, ook vrijwilligers die niets kunnen doen omdat zoveel activiteiten en
evenementen stil zijn gevallen. We zouden zo graag willen, maar er kan zoveel niet. We
zouden van de nood een deugd kunnen maken door in de stilte proberen open te staan voor
God, voor Jezus, voor de Geest die in ons leeft. Stilte is misschien leeg, maar er kan ook
ruimte zijn waarin zomaar iets kan gebeuren van Godswege. Misschien kan een omkeer
naar God onze weg naar Pasen worden, met een lied van verlangen. Misschien mogen de
zondagse onlinevieringen als oases zijn op die weg, waarin we elkaar (digitaal) kunnen
ontmoeten.
Ds. Remko Veldman
Vakantieweek (22 – 28 februari)
Helaas is dit niet op tijd in het laatste kerkblad vermeld geworden. Maar volgende week hoop
ik een weekje vakantie te houden. Dan is mw. Joke van Beveren, onze pastoraal werker voor
ouderen, bereid om waar te nemen. Wie ook vakantie heeft wens ik een goede adempauze.

Mest voor uw tuin
Evenals voorgaande jaren houden de kerkrentmeesters van de Prot. Gemeente Oud
Avereest – Balkbrug weer een mestactie voor de tuin. Het is droge rundveemest die niet ruikt
en erg gemakkelijk te verwerken is. De mest is uitstekend te gebruiken voor gazon, borders
en moestuin. De mest kost 15,- per m3 en moet vóór 27 februari per mail besteld worden bij
robertvrieling@gmail.com
Is één m3 u teveel, doe dan samen met uw buurman. SVP naam, adres, telefoonnummer en
aantal m3 opgeven.
De bestelde mest moet op zaterdag 6 maart tussen 8.00 u. – 14.00 uur tegen contante
betaling afgehaald worden van de parkeerplaats bij de Brugkerk in Balkbrug. De opbrengst
van deze mestactie wordt geheel besteed aan het onderhoud van de tuin van de Brugkerk
en de pastorie.
Werkgroep mestactie /kerkrentmeesters
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 21 februari
hebben de collectes de volgende bestemmingen:
1e collecte; Avondmaalcollecte; Because We Carry Vluchtelingen op Lesbos op rekeningnr.:
NL 74 RABO 0373 736 134 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug
2e collecte; Bloemengroet; op rekeningnr. NL 91 RABO 0373 715 749 t.n.v. CvK P.G. OudAvereest-Balkbrug
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden ?
Avondmaalscollecte; Because We Carry Vluchtelingen op Lesbos in kamp Moria
Het gaat mis op Lesbos.
Because We Carry (BWC) is in 2015 ontstaan nadat een aantal vrouwen er genoeg van
hadden machteloos toe te kijken naar de stroom vluchtelingen die op Lesbos strandden. Ze
startten een inzamelingsactie voor babydragers en vlogen met 1000 stuks naar Lesbos. Ter
plekke aangekomen zagen ze dat er meer nodig was.
Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen de teams
van BWC ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen. Er zijn tientallen tapijten
uitgedeeld en herinnert u zich nog de superthermo slaapzakken inzameling nog? Rond
15.000 stuks zijn het geworden!

Er is veel veranderd in de afgelopen vijf jaar, maar te weinig. Het is slechter geworden.
Veel slechter en na de brand vorig jaar kun je stellen: Het gaat mis op Lesbos.
De organisatie raakte haar programma’s kwijt en containers.
In het oude Moria was van alles gaande: schooltjes, kraampjes, en een markt. Mensen
hadden moestuinen, schommels voor de kinderen en er was zelfs een restaurant.
De mensen zitten al vier maanden in de modder. Het kamp loopt dagelijks over door de
regen, er is nog steeds geen drainageplan, de vluchtelingen bivakkeren in flinterdunne
tenten. Denkt u zich eens in: dag in dag uit, in de natte koude modder ellende, met dagen die
zich leeg voor hen uitstrekken, zonder kachels en met 1 x douchen per week.
Recent een enorme storm doorstaan en het gaat sneeuwen!
- 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 25 februari, 18.00 uur.

