
Leef mee 
 
Zondag 16 januari 2022 

 
- BuitenGewone Dienst   - 

  Thema ‘God en geweld’ 
 
 

Online-kerkdienst vanuit de Reestkerk 
 

Voorganger                : ds. R.H. Veldman 
Ouderling  : Hermien Katoele 
Koster   : Jan Mulder 
Collecte  : 1e Diaconie en eredienst 
     2e Orgelfonds 
 

We zingen/luisteren : Met open armen, Witte Licht, Gebed in Lied: Maak mijn hart onrustig, God,  
     Abba vader, Uw liefde wint elke strijd. 
        
We lezen    : 1 Samuel 17 vers 47 – 50 
     Zacharia 4 vers 6 
     Mattheus 26 ver 52-53 

 
Leef Mee! Week van Gebed (16 – 23 januari) 
Op 15 januari, aan de vooravond van de Week van Gebed, wordt een nationaal gebed 
gehouden. “Vanwege het voortduren van de pandemie en de spanning en polarisatie die dit 
teweegbrengt, is besloten opnieuw gezamenlijk voor ons volk en de samenleving te bidden.  
In een programma, te zien op de lifestream van www.nationaalgebed.nl, van 20.00 uur – 
21.30 uur spreken christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Persoonlijke verhalen 
maken duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Tijdens de gebedsmomenten kunnen 
mensen thuis meedoen: persoonlijk, in groepjes. 
Bidden voor vrede en verbinding zal worden uitgesproken door ds. Rhoïnde Doth, mgr. 
Gerard de Korte, ds.  René de Reuver en drs. Ruth Sleebos.  
 

‘Week van Gebed voor eenheid’ is een oecumenische activiteit die jaarlijks wordt gehouden 
in alle kerkgenootschappen. Vorig jaar is het al niet mogelijk geweest om fysieke 
gebedsmomenten te houden, maar is er wel een dagelijkse gebed online geweest. Dat zal 
ook deze week gebeuren. Vanaf 19.00 uur is deze door iedereen te zien op 
kerkdienstgemist.nl: 
 

 16 januari 2022 – Chr.Ger. kerk  
 Richt ons op – en trek ons naar uw volmaakte licht  

 17 januari 2022 – ds. Remko Veldman  
 Breek onze muren af – en breng ons als volken bijeen  

 18 januari 2022 – ds. Gunter Brandorff (PG Dedemsvaart) 
 Doorbreek onze gewoonten – en kom ons bevrijden  

 19 januari 2022 – R.K. parochie(Ineke van der Logt) 
 Laat ons niets ontbreken – ook als wij klein zijn en lijden  

 20 januari 2022 – Joke van Beveren  
 Leid ons, Heer – naar uw goddelijk kind  

 21 januari 2022 – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Balkbrug  
 Kom, laten wij aanbidden – verzameld rond de ene Heer  

 22 januari 2022 – de Graankorrel  
 Geef ons de wil te delen – en de gemeenschap te dienen  

 23 januari 2022 – ds. Elly Wisselink (PG Dedemsvaart) 
 Zet ons op nieuwe wegen – en leer ons die gaan  
         ds. Remko Veldman 

http://www.nationaalgebed.nl/


 
 
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 16 januari hebben 
de collectes de volgende bestemmingen: 
1e collecte; Diaconie en eredienst op rekeningnr. NL 74 RABO 0373 736 134  t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2e collecte; Orgelfonds op rekeningnr. NL 91 RABO 0373 715 749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug.  
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden? 
 
Bestellen huispaaskaars    
Ook dit jaar is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen.  
Als u een huispaaskaars wilt bestellen wilt u dat dan voor 15 februari doorgeven aan:  
Coos Moes, tel.nr. 06 - 31 63 40 85 of via mail coosmoes@hotmail.com  
 
Kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad, nummer 2, februari verschijnt op vrijdag 28 januari. 

 De kopij hiervoor dient uiterlijk dinsdag 18 januari te zijn ingeleverd per e-mail 
kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in de bus Meppelerweg 56a. 
 
 

-  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 vóór donderdag 20 januari - 18.00 uur. 
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