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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                : ds. G. Holverda uit Hardenberg  
Organist/pianist    : Freddie Bruins 
Ouderling  : Hermien Katoele 
Lector   : Jennie Bruins 
Koster   : Jan Mulder 
 

We Zingen: Lied 216,  Lied Ps. 100 (in Israëlische stijl), Kindermoment “Zet je voet maar op 
het water”,  Elly en Rikkert, Lied 904, Gez. 291 (buiten) 
Schriftlezing: Mattheus 14 : 22 – 33 
 
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 nog voor zondag 9 augustus. 
Vanaf zondag 16 augustus kunt u zich weer opgeven bij ds. Remko: tel. 723188 of 06 
38474564 
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 mogelijk buiten een slotlied. 
Van harte welkom! 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente als bemoediging 
naar de heer J.Witten, Zwolseweg 159 en eveneens als bemoediging naar de heer H.Meijer, 
Molenweg 69. 
 
Zware explosie in Beiroet maakt meer dan 300.000 mensen dakloos. 
Er heeft zich deze week een enorme ramp voltrokken in Beiroet, u heeft de beelden van de 
explosie vast gezien. 
Als diaconie hebben wij besloten om via Kerk in Actie een gift te geven van  €500,00, om de 
slachtoffers daar in deze noodsituatie hulp te bieden. 
 
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 9 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; Fonds Media apparatuur  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 ? 



 
We zingen gezang 291 na de dienst buiten: 
Nooit kan het geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 
Die hoop moet als ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemdlingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 
 
 

-  Fijne zondag gewenst! – 
 
 

Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 13 augustus, 18.00 uur. 


