
Leef mee 
 
Zondag 23 januari 2022 

 
 
 
 
Kerkdienst (ook online) vanuit de Reestkerk 
 

Voorganger                : mw. J.J. van Beveren uit Assen 
Ouderling  : Jannie Gelderman 
Lector   : Jacobien Engel 
Koster   : Bert Koonstra 
Organist  : Arjen Hagels 
Collecte  : 1e Diaconie en eredienst 
     2e Bloemengroet 
 

Kindernevendienst : Henk en Niels 
Oppasdienst  : Elise en Annemarie Reinink 
 

We zingen/luisteren : Lied 528 vers 1 en 2 en vers 4 en 5, Lied 868 vers 1 en 2, 
     Lied 837 vers 1 en 3, Lied 838 vers 1 en 3 
 
Leef Mee!  
Schoorvoetend en prikkelend gaat Nederland open. Prikkelend met protestacties en creatief 
samenspel, zoals de kappers en theatermensen. En wij? Je zou het bijna als een 
gezelschapsspel kunnen maken van wat wel en niet kan. Binnen de grenzen of er net buiten, 
maar met lef zoeken wat je verantwoordelijk vindt.  
 

Zo is het ook in ons kerkelijk leven, zoeken met lef, maar niet onbezonnen. Eigenlijk is het 
dan mooi om te merken dat de volksaard zo meespeelt.  
 

Er is een mooi psalmvers, psalm 119: 105: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht 
op mijn pad.” In die bijbeltijd kon het aardedonker zijn op een weg en toch moest je verder op 
de weg. Wie dan een handlampje had kon de weg zien, maar niet verder dan een meter 
voor, naast en achter je.  
 

Dat zegt iets over het schoorvoetend vooruitgaan van ons. We kunnen niet ver voor ons 
uitkijken. We houden nog voorzichtig afstand van elkaar. En ook naar mensen toe in huis 
probeer ik de basisregels in acht te nemen. En toch gaan we verder dit nieuwe jaar in en 
proberen zo normaal mogelijk te doen. Het openstellen van de kerkdiensten voor mensen, 
ook daar doen we schoorvoetend stappen in, eerst maar maximaal 50. Niet omdat precies 
die 50 de beste is, maar omdat we tasten in een niet zo goed anders weten. En als de 
landelijk kerkelijke richtlijn iets aangeeft volgen wij het niet maar klakkeloos op, maar omdat 
we in ons tasten het toch ook niet beter weten. 
 

Wat zou ik het heerlijk vinden om weer vrijmoedig van deur tot deur een bezoekje te kunnen 
brengen. Spontaan via de achterdeur en dan ‘volk’ roepen. Wat mis ik dat, maar ook ik tast 
met eenzelfde schoorvoeten. Daarom kan ik het beste maar vragen: Als je graag wil dat ik 
kom, geef dan alsjeblieft een teken. Dan geef je daarmee een straaltje licht, zodat ik weet 
waar ik heen kan gaan. Ook ik heb dat nodig in deze schoorvoetende tijd. 
 

“Vanuit ons schoorvoeten roepen wij tot U, God: 

Laat Uw Woord een lamp voor onze voeten en licht op ons pad zijn 
Zodat Uw weg zichtbaar blijft 
Ook al loopt die door de zee 
En kom ik steeds weer langs start. 
Houd ons gaande, ga ons voor 

Uw toekomst tegemoet. Amen.”      ds. Remko Veldman 



Kerkbezoek 
Ondanks het feit dat er nog wel degelijk beperkingen zijn rond corona, zijn er ook een aantal 
versoepelingen. 
Dit houdt in dat er vanaf a.s. zondag 23 januari weer bezoekers bij de dienst aanwezig 
mogen zijn. Er geldt een maximum van 50 bezoekers en er zal helaas nog geen 
gemeentezang zijn. 
 

We voeren geen deurbeleid uit, wat betreft QR code en testbewijzen, maar houden ons wel 
aan de anderhalve-meterregel en het dragen van een mondkapje tot u op uw plek zit. 
 

We hopen een aantal van u weer in de kerk te kunnen begroeten. 
 
Wandelen, Reestkuier – 26 januari 2022 om 9.30 uur 
Het is elke maand weer mogelijk geweest om de Reestkuier te doen. Een vorm van 
ontmoeten in een tijd dat kerkelijke activiteiten zo schaars zijn. We hopen dat het ook 
aanstaande woensdag weer kan. Meditatief wandelen, twee aan twee over oude 
kerkenpaden of bospaden. We starten vanaf de Reestkerk. Doe je mee? 
 
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 23 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; Bloemengroet 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  
 
 
 

-  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 27 januari - 18.00 uur. 

mailto:coosmoes@hotmail.com

