
Leef mee 
 
Zondag 29 november 2020 

  

- 1e Advent    -  
 
 
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. R.H. Veldman 
Ouderling  : Klara/Peter van den Bosch 
Organist  : Freddie Bruins 
Lector   : Jacobien Engel 
Koster   : Bert Koonstra 
 

De eerste adventskaars wordt aangestoken door 
Thijs Jansen en Annemarie Reinink  
 

We zingen: Ps. 85 vers 1 en 3 Gij waart goedgunstig voor uw land, Lied 439 vers 1, 2 en 3 
Verwacht de komst des Heren, Lied 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
Lied 117d Laudate omnes gentes, Lied Geest van Hierboven 
 

We lezen: Jesaja 25: 1-9 

 

Leef mee! – Heilig Avondmaal 
Zondagmorgen (29-11) vieren we het Heilig Avondmaal. Ten eerste is dat om Jezus lijden, 
sterven en opstanding te vieren. ten tweede is dat een feest van verbinding door samen van 
één brood te eten. Ten derde als voorproefje en uitzicht op de belofte van het Koninkrijk van 
God dat ook als maaltijd en bruiloft van het Lam is verwoord in de bijbel. Juist die derde 
wordt in deze eerste adventszondag benadrukt. Advent is immers uitzien naar wat komen 
zal. En dat uitzien gaat via kerst met het kind Jezus, die als Messias de wereld redden zal tot 
een feestmaal voor alle volken. De profeet Jesaja heeft het met zijn krachtige poëzie 
geschreven. 
Nu al mogen we het met brood en wijn/druivensap proeven. We mogen nu al dromen van 
‘Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. Straks bijeen, het verdriet van de baan.’ Durven we 
te dromen, of zijn we alleen met zorgen over nu en zorgelijke gedachten over hoe het straks 
verder gaat? 
We kunnen iedereen, die thuis deze dienst meebeleeft, aanbevelen om brood en 
wijn/druivensap klaar te zetten. 
 

Adventsweken 
Aan alle gezinnen met een of meer kinderen op de basisschool hebben een pakketje 
ontvangen met daarin een adventskaars en een boekje van Kind op Zondag. De 
adventskaars kan elke dag aangestoken worden van 1 december tot aan 24 december. Ik 
vind dat zelf altijd mooi om te doen, dus doe ik ook mee bij ons thuis. Het is een lichtje in de 
donkere dagen naar kerst en tegelijk zie je kerst elke dag dichterbij komen. Het is ook nog 
eens verbindend om samen hetzelfde te doen. Doen jullie mee?             Ds. Remko Veldman 
 

Volgende week zondag, 6 december, doopdienst 
De doop zal bediend worden aan Noa Maria Jansen, dochter van Siebren Jansen en Renske 
van Wijngaard, Ennikstraat 13. Er zijn zoveel gasten uitgenodigd van binnen en buiten onze 
gemeente dat er geen plaats meer is voor andere gemeenteleden. Iedereen kan gelukkig wel 
online meebeleven. Op die manier hopen we elkaar te ontmoeten. 



            
    
Collectes 
Voor de collecte kunt u  gebruik maken van de kerkgeld app van de SKG of Appostel.  
Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte, zondag 29 november 
hebben de collectes de volgende bestemmingen: 
1e collecte: Avondmaalcollecte: Oekraïne, School van onze dromen bied veiligheid  
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. C.v.K. P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
Let op: Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden? 
 

Avondmaalcollecte: Oekraïne, School van onze dromen bied veiligheid  
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in 
staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. Zo ook 
in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar 
onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten 
was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte 
van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream 
Vynnyky op voor speciaal onderwijs en zorgt voor training aan het personeel om deze 
kinderen betere kansen te geven. De opbrengst van de avondmaal-collecte wordt hieraan 
besteed. 
 

Kerstpakketten  
Evenals voorgaande jaren stelt de diaconie kerstpakketten beschikbaar. 
De pakketten zijn bestemd voor (éénouder) gezinnen en alleenstaanden die het financieel 
minder/moeilijk hebben. Denk aan mensen, die werkloos zijn (geworden), een gezin waarin 
sprake is van scheiding, een kleine zelfstandige of een situatie waar sprake is van ziekte met 
veel kosten door zorg. 
Weet u iemand, waarvan u denkt: die kan wel een extraatje gebruiken, laat het ons dan 
weten vóór 3 december a.s. 
U kunt dit doorgeven aan Harm Bisschop via mailadres harmbisschop@gmail.com   
telefonisch kan/mag ook op 06 49 73 26 64. 
NB. Deze actie is alleen bedoeld voor bovenstaande doelgroepen. 
 
 

-  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 3 december, 18.00 uur. 

mailto:harmbisschop@gmail.com

