
Leef mee 
 
Zondag 21 maart 2021 
 
 

Kerkdienst 
Vanmorgen is er, vanwege alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus,  
een online viering in de Brugkerk die vanaf 10.00 uur te zien en te beluisteren is. 
 

Voorganger   : mw. Joke van Beveren 
Organist   : Freddy Bruins 
Ouderling   : Henk Jentink 
Lector    : Bea Buiter 
Koster    : Henk Tuin / Gé Dingerink 
 

We zingen: Lied 276 vers 1 en 2 ‘Zomaar een dak’ Lied: ‘Heer hoe heerlijk is Uw naam’ Psalm 43 

vers 3 en 5 Lied 547 vers 1, 2, 4 en 5 ‘Met de boom des levens’ Lied: Toekomst vol van hoop  

We lezen:  Jeremia 31 vers 31 t/m 34 
  Johannes 12 vers 20 t/m 33 
 
Leef mee! 
 
Zondagmiddag, ‘Open Brugkerk’ 
 
De kerk is open van 14.00 uur tot 16.00 uur. Door de voortdurende onlinediensten kunnen veel 
mensen niet naar de kerk. We hebben het idee dat er toch wel behoefte aan is. De open kerk geeft 
iedereen de gelegenheid om gewoon stil te zijn, even te zitten, kaarsje aansteken, een meditatief 
moment onder zacht achtergrondmuziek. Dominee Remko Veldman zal aanwezig zijn. 
 
Op weg naar Pasen 
 
Hoewel er nauwelijks versoepeling mogelijk is zijn er toch mooie ideeën ontstaan. In de paascyclus 
komen ook de zeven werken van barmhartigheid aan het licht. Daarvoor willen we een aantal 
gemeenteleden vragen om een verbeelding van één van deze werken te maken. (hongerigen 
voeden, dorstigen te drinken geven, vreemdeling huisvesten, naakten kleden, zieken bezoeken, 
gevangen bezoeken, doden begraven). Deze komen dan in de kerkzaal te staan. Er zal een tekst 
bij uitgesproken worden. Misschien denk je: Daar wil ik wel aan meewerken. Je kunt je dan melden 
bij ds. Remko Veldman. 
 
Voor paasmorgen 
 
Het gebeurde in een tuin: het graf was leeg en van wie Maria dacht dat de tuinman was bleek haar 
Heer. Wat zou het mooi zijn om in de kerkzaal een tuin vol bloemen te maken. Daar kan iedereen 
aan meedoen. Jouw bloem komt dan met Pasen voorin de kerk te hangen. Wat een fleurig gezicht 
zal dat straks zijn!  
Je mag je bloem inleveren in de Schutse, bij het inleveren van de spaardoosjes op zaterdag 3 april 
2021, tussen 15.00 uur en 16.00 uur. We kijken uit naar jullie mooie bloemen! 
 
Foto’s met ondertiteling gezocht. Doe je mee? Het ‘U zij de glorie’ zal op paasmorgen klinken. 
Samen zingen zit er nog niet in. Maar het kan ook anders. Maak een foto van het hele gezin, of 
samen met je partner, of een selfie. Bij elke zin van het lied wordt een van de ingezonden foto’s 
getoond. Het is ook mogelijk dat iemand langskomt om een foto te maken. Zo zien we hopelijk veel 
gezichten van gemeenteleden in de dienst op Paasmorgen! 
 
 
 



Ziekenzalving 
 
Een van onze gemeenteleden heeft ziekenzalving aangevraagd. Het is Corrie Poelman, Den Kaat 
8. Het zal bij Corrie en Theo thuis gedaan worden door ds Remko Veldman en ouderling Leen 
Hoogenboom zal er ook bij aanwezig zijn. Afgelopen dinsdag is in de moderamenvergadering 
instemmend gereageerd. Aangezien het om een pastorale handeling gaat is het goed dat het door 
de gemeente gedragen wordt. De vraag is of je met instemming en in gebed om de zieke heen 
kunt staan. De ziekenzalving zal plaatsvinden a.s. donderdag vanaf 19.00 uur.  
In het aprilnummer van het kerkblad zal nadere uitleg worden gegeven. Misschien wil je erover 
doorpraten dan kun je dat laten weten aan ds Remko Veldman. 
 
 
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 maart 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 ? 
 
Kopij kerkblad 
 
Het volgende kerkblad, nummer 4, april 2021 verschijnt op vrijdag 2 april. De kopij hiervoor dient 
uiterlijk dinsdag 23 maart as. binnen te zijn per e-mail kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in de 
bus Meppelerweg 56a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Fijne zondag gewenst! – 
Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 25 maart, 18.00 uur. 
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