
Leef mee 
 
Zondag 28 februari 2021 

  
   

 
 
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                : Mw. Joke van Beveren uit Assen 
Ouderling  : Bé Poolman 
Organist  : Arjan Hagels 
Lector   : Joke van den Beld 
Koster   : Jan Mulder 
 

We zingen: Lied 213 Morgenglans der eeuwigheid, Kinderlied Jezus wijst de weg naar 
Pasen, Lied 535C Gedenk uw ontferming, God uw liefde de eeuwen door,  
Leer mij uw weg o heer Joh. De Heer 330, Lied 321 vers 1 en 2 om de beurt gespeeld en 
gesproken, Lied 542 God roept de mens op weg te gaan, Lied 263 Wees gij mijn toevlucht  
 

We lezen: 1 Koningen 19 vers 8 t/m 18 en Marcus 9 vers 2 t/m 10
 
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 28 februari 
hebben de collectes de volgende bestemmingen: 
1e collecte; Diaconie en eredienst op rekeningnr.: NL 74 RABO 0373 73 6134  t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2e collecte; Algemeen kerkenwerk op rekeningnr.  NL 91 RABO 0373 71 5749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug. Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden ? 
 

Kleding inzamelen voor de bevolking van de Karpaten 
We kregen met de Kerst een bericht van vrienden uit Hongarije die humanitair werk doen in 
het Oekraïense gedeelte van Karpaten. Ze schreven dat hun kledingvoorraad op was. Als de 
grenzen vanwege corona weer open zijn brengen we een busje met kleding, die dan weer 
via Hongarije wordt uitgedeeld in Oekraïne.  Als u met name winterkleding voor alle leeftijden 
een tweede leven wilt geven kunt u kleding brengen bij Maaike Hornis, Meppelerweg 113 
te Balkbrug. Naast volwassen kleding is vooral kinder- en babykleding welkom. Goede 
schoenen en laarzen idem dito.             Jaap en Nita van der Horst.   
      
 

-  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 4 maart - 18.00 uur. 


