
Leef mee 
 
Zondag 30 januari 2022 

 
 
 
 
Kerkdienst (ook online) vanuit de Reestkerk 
 

Voorganger                : ds. G. Naber uit Lemelerveld 
Ouderling  : Jolande Assink 
Lector   : Frida Rosman 
Koster   : Bert Koonstra 
Organist  : Freddie Bruins 
Collecte  : 1e Diaconie en eredienst 
     2e Algemeen Kerkenwerk 
 

Begroeting  : Henk en Willy Jentink 
Kindernevendienst : Elise en Leonie 
Oppasdienst  : Maaike Hornis en Marije Scholten 
 

We zingen/luisteren : Lied 147 vers 1 en 3 Lof zij de Heer, goed is het leven 
     Lied 68 vers 7 God zij geprezen met ontzag  
      Lied 8b Zie de  zon, zie de maan 
     Lied 99 vers 1 en 4 God is koning, Hij sticht zijn heerschappij 
     Lied 1001 vers 1,2 en 3 De wijze woorden en het groot vertoon 
     EvLb 275 Ga nu heen in vrede 
 

We lezen  : Genesis 11 vers 1-9 uit NBV21 

     Psalm 104 vers 24-31 uit NBV21  

Kerkbezoek 
Nu de lockdown grotendeels is opgeheven, kunnen we met in achtneming van de 
basisregels weer met 80 personen de diensten bijwonen. 
Voorlopig zal er nog niet met de gehele gemeente gezongen worden, maar we hopen dat 
ook dat binnenkort weer mogelijk is. 
A.s. zondag gebruiken we twee ingangen, te weten achterin de kerk en via de Reestkamer. 
Iedereen van harte welkom. 
 
Leef Mee!  
We kunnen weer! Dat heb ik de afgelopen week veel gehoord. De horeca, de cultuur zijn 
helemaal blij dat ze weer kunnen. En het publiek misschien nog wel meer. Zelf mocht ik weer 
naar de fitness en daar is mijn lijf ook erg blij mee. 
En ja, de club is weer begonnen. Ik weet niet of het stormgelopen heeft, maar ze mogen 
weer. En volgende week de Follow Me, de bijbelgesprekskring, het vergaderen en natuurlijk 
ook de kerkdienst. Alles met de 1,5 meter regel natuurlijk. Want ondertussen stijgen de 
besmettingscijfers toch tot recordhoogte.  
Ik las vorig weekend in het boek “Bommel en Bijbel”; Bijbel en christendom in de verhalen 
van Marten Toonder, van Klaas Driebergen. Een van de verhalen van O.B. Bommel heet “de 
blijdschapper”. Mensen werden eerst somber (gemaakt/aangepraat) en als ze daarna dan 
vrij worden dan zijn ze blij!  
Ik heb de indruk dat iets dergelijks ook ons overkomt. We kunnen weer! En dat stemt 
mensen blij. Het besef dat er zoveel goeds is stemt ons blij, en hopelijk ook dankbaar. Het is 
goed dat we leven. Het is goed dat we samen op deze aarde zijn. 
Tegelijkertijd zijn we er nog niet. We zitten nog in een tussentijd. De vinger blijft nog aan de 
pols. En misschien durven mensen nog niet alles wat er nu mag. En ook dat is terecht, want 



we zijn lange tijd angstig en onzeker geweest. Misschien willen mensen ook niet alles terug 
wat eerst was. Daarin zal men keuzes maken, onderscheiden waar het echt om gaat. 
In ieder geval mogen deze zondag alweer 80 mensen in de kerk. We zijn nog wel voorzichtig 
met zingen. Een koortje zal voorzingen.  
Ik wens jou … een heel fijn weekend en zegen voor de komende week. 
 

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 30 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; Algemeen Kerkenwerk 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? 
 
Volgende week zondag Werelddiaconaat - KIA 
Collecte 6 februari – Werelddiaconaat; Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én 
overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De 
Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze 
krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met 
droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed 
op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door 
aan anderen. Geeft u de boeren in Oeganda een steuntje in de rug met uw bijdrage? 

 
Gespreksgroep ‘Van U is de toekomst’ 
Dinsdag 1 februari kan de gespreksgroep na lange tijd weer beginnen. We gaan in de grote 
zaal in de Schutse zodat de afstandsregel geen probleem is. Het onderwerp heeft iets 
feestelijks, “Ieder zingt zijn eigen lied”, uit het Liedboek of uit andere bundels.  
Alle deelnemers kunnen een (favoriet) lied naar keuze meenemen, een tekst om uit te delen, 
een motivatie om aan elkaar te vertellen. De liedjes kunnen dan beluisterd worden als je een 
cd hebt, of met een opname via spotify of youtube (mobiel – flipbox). 
Voor degene die ook een keer de gesprekskring wil bijwonen, van harte welkom. 
 

Jacobien Engel en Remko Veldman 
 
 
 

-  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 3 februari - 18.00 uur. 


