
Leef mee 
 
Zondag 8 december 2019  
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Annie en Gerrit Meinen 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om  10.00 uur in de Reestkerk 
Kinderzegen, Lucas Jacob, zoon van Paul en Maaike Hornis, De Maat 34 
voorganger   : Ds. R.H. Veldman 
ouderling van dienst  : Jolanda Assink 
organist   : Freddy Bruins 
lector    : Linda Assink 
koster    : Bert Koonstra 
collecte   : 1e Avondmaalscollecte 
      2e Bloemengroet 
Kindernevendienst  : Esther, Leonie en Leike 
Oppasdienst    
  
Orde van dienst 
We zingen: 
Psalm 72: 1,2 Geef, Heer, de koning uwe rechten 
Lied 463: 1 Licht in onze ogen; lied 463: 3 Herder, wil behoeden, lied 463: 5 Regen uw 
gerechtigheid 
Lied 462: 1,2,4,6 Zal er ooit een dag van vrede (wisselzang) 
Allen: 1 en 6, vrouwen 2, mannen 3 
ELB 451 Jezus houdt van alle kleine kinderen 
Opw. Kids 77 God kent jou 
Projectlied 
Lied 447: 1 en 3 Het zal zijn in het laatste der dagen 
HH 122: 1 en 2 Al wie dolend in het donker 
Luisterliedje van Stef Bos “Geef Licht” 
HH 428: Jezus is de goede herder 
Lied 439: 1,2 en 3 Verwacht de komst des Heren  
We lezen: 
Micha 4: 1-8 en Mattheus 26: 51-52 
 
Onze Vader 
‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil  
gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 
hebben.  
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’ 
   
 
 
 
 
 



De kindernevendienst komt in actie voor de Voedselbank  
De profeet Micha predikt gerechtigheid: “Doe recht en ga de weg van God” zegt hij. Iets 
goeds doen voor een ander, en op een goede manier omgaan met de schepping, dat zijn 
zaken die Micha de mensen wilde leren en die juist in deze tijd ook zo actueel zijn! Met de 
kindernevendienst hebben wij bedacht dat wij in deze periode van Advent en Kerst ook iets 
goeds willen doen voor onze medemens. We komen in actie voor de Voedselbank. Daarvoor 
vragen wij uw hulp! Op alle adventszondagen en met Kerst kunt u houdbare producten 
inleveren in de kerk. Denk aan levensmiddelen zoals thee, koffie, rijst, frisdrank, soep, 
conserven etc. Het kunnen dus alle producten zijn die niet snel aan bederf onderhevig zijn. U 
kunt deze producten inleveren in de Reestkerk, in de hal tussen de kerk en de Reestkamer. 
Met Kerst hopen wij dan op een prachtige opbrengst. De levensmiddelen willen wij dan in de 
periode tussen Kerst en Oud en Nieuw inleveren bij de Voedselbank, zodat hiermee weer 
mensen blij gemaakt kunnen worden.  
 
Heilig avondmaal zondag 15 december 2019 
Zondag  15 december bent u weer van harte welkom om het avondmaal  mee te vieren.  
Mocht u dit graag thuis willen doen dan kunt u contact opnemen met  Jennita Meulink, 0523 
858336 of met Hilly Bonte 0523 858299. 
 
Doel van de collecte zondag 15 december 2019: De voedselbank Hardenberg-Ommen 
Als mensen in Balkbrug en omgeving niet meer kunnen rondkomen, zijn er verschillende 
instanties waar ze kunnen aankloppen. Eén  instantie  die directe en wekelijkse hulp biedt, 
door in elk geval de voedselzorgen op te lossen, is De Voedselbank Hardenberg-Ommen.  
De collecte tijdens de avondmaalviering is hiervoor bestemd.  Meer informatie over de 
voedselbank kunt u lezen in het kerkblad van december. 
 
Douwe Egberts punten  inzamelen voor De Voedselbank 
Evenals de kindernevendienst heeft  ook de diaconie  de komende tijd extra aandacht voor 
het werk van De Voedselbank.   Als diaconie willen wij  Douwe Egberts punten gaan 
inzamelen .Deze punten worden ingewisseld  voor pakken koffie  voor De Voedselbank.  Er 
staan bij elke uitgang Douwe Egberts blikken om de punten in te doen.  Helpt u mee ?  
 
Theaterconcert Just4U: ‘The Times They are a-Changing’, zondag 15 december 2019 
Op zondag 15 december om 16:00 uur geeft Just4U een concert in Theater De Tamboer in 
Hoogeveen.  De band neemt je mee op een muzikale reis de toekomst tegemoet. Op de 
rand van 2019 gaat Just4U op zoek naar aansprekende verhalen en geweldige muziek die 
gaan over verandering. Mensen die het verschil willen maken. De entree is gratis. Meer info: 
https://detamboer.nl/voorstellingen/just4u-2019  
 
Kerstviering voor ouderen en belangstellenden. Donderdag 19 december 2019 
Op donderdag 19 december a.s. hopen wij een Kerstviering te houden in “De Schutse”, 
Zwolseweg 104. Graag opgeven tot en met 16 december a.s. in verband met de 
broodmaaltijd bij Rinny Dijkstra, Ommerweg 43, tel. 0523 656276. 
Zie voor verdere informatie het kerkblad. 
 
Opnieuw Alpha in Balkbrug 
Vorig jaar startte voor het eerst een Alpha-cursus in Balkbrug en 
het komende seizoen willen we deze opnieuw aanbieden.  
Inhoud 
In 12 bijeenkomsten, op dinsdagavond, behandelen en bespreken 
we de belangrijkste aspecten van het christendom. Er is volop 
ruimte voor gesprek en vragen. Samen eten en contact hebben 
met elkaar vormen de basis om op een laagdrempelige manier 
voor het eerst of opnieuw kennis maken met het christelijk geloof. 

https://detamboer.nl/voorstellingen/just4u-2019
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Opgeven 
Misschien iets voor u/jou, weet je iemand of wil je wel eens een maaltijd verzorgen?  
Geef het door en kom naar de informatieavond op 21 januari in De Schutse. We beginnen 
deze avond met een warme maaltijd en zullen vertellen hoe de rest van de bijeenkomsten 
zijn opgebouwd. Inloop vanaf 18.15 uur. Van harte welkom! 
Namens het Alpha-team Balkbrug 2020, 
Theo Poelman: theopoelman8@gmail.com; 0523 65 65 38 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 

 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 12 december 2019 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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