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Kerkdienst 
Vanmorgen is er, vanwege alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus,  
een alternatieve viering in de Reestkerk die vanaf 10.00 uur te beluisteren is. 
 

Voorganger                : mw. J.J. (Joke) van Beveren uit Assen  
Organist/pianist    : Henk Ningbers 
Ouderling  : Bé Poolman 
Lector   : Linda Assink 
Koster   : Gé Dingerink 
 

We zingen: Lied 834 - Psalm 105 - Lied 836                                                                 
Buiten zingen we lied 422 Laat de woorden die we hoorden  
 
We lezen: 1e lezing Nehemia 9 vers 15 t/m 20  
2e lezing Matteüs 14 vers 13 t/m 21 - Prediker 1 vers 2 t/m 11 
 

Bijwonen online-vieringen 
Wie de zondagse viering in de kerk wil bijwonen in de vakantietijd van ds. Remko, kan zich 
aanmelden bij mw. Joke van Beveren, pastoraal werker, tel. 06 29 10 57 54 / 0592 788 
603. Het kan ook via de app. Dit geldt voor de zondagen 2 en  9 augustus. Tijdstip van 
aanwezigheid in de kerk blijft voorlopig 8.45 uur en de opname van de dienst begint 9.00 uur. 
De anderhalve meter wordt strikt in acht genomen en in de kerk wordt niet gezongen. 
Wel zingen we buiten een slotlied en is er ( ook buiten ) een lekker bekertje koffie / thee!! 
Van harte welkom! 
 
Voor de kinderen  
 



We leven mee met Dhr. en Mw. Koning, Molenweg. Mw. is opgenomen in het hospice in 
Hoogeveen en haar krachten worden langzaam maar zeker minder. 
Ook leven we mee met Dhr. en Mw. Prins, Malkander. Dhr. Prins heeft een longontsteking 
gehad, maar is zeer zwak en ernstig vermoeid.  
Mevrouw Hermien Brinkman-Koonstra is verhuisd van Malkander naar de Van Dedemmarke, 
De Kiel 119. 
 
Bloemengroet. 
Vandaag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente na een 
ziekenhuisopname naar 
de heer J.   Huzen, Boslaan 45 en als bemoediging naar de fam. M.Van Dongen, Van 
Hemertstraat 10. 
 
Collectes 
Voor de collecte kunt u  gebruik maken van de SKG kerkgeld app.  
Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte, zondag 2 augustus 
hebben de collectes de volgende bestemmingen: 
1e collecte:; Diaconie en eredienst  op rekeningnr.: NL74RABO-0373736134  t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2e collecte :Algemeen kerkenwerk; op rekeningnr. NL91RABO-0373715749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
Let op; Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden ? 
 
 

-  Fijne zondag gewenst! – 
 
 

Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 6 augustus, 18.00 uur. 


