
Leef mee 
 
Zondag 10 november 2019 
Zendingszondag 
Themadienst 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Jacobien Engel en Hennie Loerts  
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Reestkerk  voorbereid door Ilse v.d. Veen en Jacobien 
Engel 
 m.m.v. Koor ‘Samen Op Weg’ Bergentheim 
onder begeleiding van Gerben van ’t Hag 
 
voorganger   :Ds. R.H. Veldman  
ouderling van dienst  :Bé Poolman 
organist   :Freddie Bruins 
lector    : Ilse v.d. Veen 
koster    :Jan Mulder  
collecte   : 1e Diaconie en Eredienst 
      2e Het project Madagaskar* 

Kindernevendienst   Henk en Niels   
Oppasdienst    Margreeth Dirksen/Marije Scholten 
 
*Dit project ondersteunt lokale werkers en hun doelen.  
Deze lokale werkers zetten zich vanuit hun geloofsovertuiging in voor mensen uit 
achtergestelde wijken of verafgelegen dorpen. Ze geven medische en sociale hulpverlening. 
Verkondigen het evangelie en ze geven dan bijvoorbeeld onderwijs, tandheelkunde, training, 
leren mensen een beroep, voeding, kleding, onderdak, bijbels in hun eigen taal. 

Orde van dienst  
We zingen:Psalm 98: 1,3 Zing een nieuw lied voor God de Here;Opw:518, Heer U bent altijd 
bij mij; HH 679, Heer, Uw licht en uw liefde schijnen; NLB 365: 1,6, Wij dragen onze gaven 
We lezen: Matteüs 25:31-40 
 
Dag van de Mantelzorg;   10 november.  
Ook dit jaar is er weer  aandacht aan de “Dag van de mantelzorg”. Daarom staan er 
vandaag,  zondag 10 november rozen klaar voor mantelzorgers. U kunt na de dienst een 
roos  meenemen  voor een mantelzorger bij u in de straat, buurt of familie. Geef ze een roos, 
want mantelzorgers verdienen onze aandacht, dank en bemoediging!! 
 

Dankdag collecte 10 november 

Vanmorgen  is er een extra  (deur) collecte  i.v.m. dankdag.  Bent u niet in de gelegenheid 
geweest om in de dienst van 7 november een gift te geven dan is hier tijdens de dienst van 
10 november een gelegenheid voor.  De  extra,  deurcollecte is hiervoor bestemd.  

Op zondag 17-11-2019 is er om 10.30 uur een Opendeurdienst in De Snikke op 't Fort 
 
 
 



 
 
Eten ouderen ;23 november 
Zaterdagavond 23 november gaan we weer gezellig eten in De Schutse. De inloop is vanaf 
17:30,  rond 18:00 hopen we te beginnen met de maaltijd. De kosten zijn € 5,OO  per 
persoon.  Opgave graag voor 18 november. 
Opgeven kan bij;  Hilly Bonte ,  tel;  0523-858299   of 06-83344908 e-mail 
hiilybonte@ziggo.nl     of bij Jennita Meulink,  tel; 0523-858336  e-mail; 
jennitameulink@hotmail.com.  Mocht u vervoer nodig zijn dan is dat altijd mogelijk, u kunt dit 
doorgeven bij opgave.  

Kerstmarkt 2019  
De voorbereiding voor de komende kerstactie in Balkbrug en Dedemsvaart is in volle gang. 
Ook dit jaar mogen we Gods liefde weer uitdelen aan bezoekers van de kerstmarkten.  
Dat doen we samen! GKV de Lichtbron Balkbrug, PKN-Balkbrug en CGK-Immanuël 
Dedemsvaart en EG de Graankorrel Dedemsvaart slaan de handen ineen.  
 
Dit jaar geven we de bezoekers van de kerstmarkten een bloembol, verpakt in een zakje met 
daaraan een kaartje. 
Wie komt ons helpen?  
• woensdag 27 november: Knutselochtend  
Vanaf 8.30 uur in de Lichtbron in Balkbrug 
 
Ook vragen we of er gemeenteleden zijn die ons willen helpen bij het uitdelen van deze 
zakjes  op de kerstmarkt in Balkbrug. De avond is verdeeld over twee tijden ( 18.00 - 19.30  / 
19.30 - 21.00 uur) 
• woensdag 11 december:  
Kerstactie in de Boslaan in Balkbrug, 18-21 uur 
 
• zaterdag 14 december:  
Kerstactie bij de Hervormde kerk in Dedemsvaart, 17-21 uur 
 
Voor meer info en opgave  kan je terecht bij: Peter v. d. Bosch 0523-649485 of Hermien 
Katoele 0523-657304 
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Tot het einde toe leven 

Rond het levenseinde heersen veel vragen. 
Het valt niet mee om die vragen onder ogen te zien en/of er met naasten over te spreken, 
maar belangrijk is dat wel. 
Hoe kijken we aan tegen goede zorg als het einde nadert? Hoe gaan we om met vragen 
rond euthanasie? Wat kan palliatieve zorg ons bieden?  
Wat doet het met ons dat er wordt gesproken over “voltooid leven”? Hoe gaan we daar als 
gelovige mensen mee om? 
Een avond met uitleg over deze zaken én ruimte voor vragen en gesprek. 
Datum en tijd: Woensdag 20 november, 19.30 uur, De Schutse. 
Mw. Joke van Beveren, Kerkelijk werker 
Ds. Elly Veldman-Potters, ouderen pastor 
Ds. Remko Veldman 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ds. Remko Veldman,  
ds.veldman@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
 

Pop-up koor 
Zondag 24 november zal het pop-up koor enkele Opwekkingsliederen zingen in de dienst, 
onder leiding van Arjen Hagels. 
Dinsdagavond 12 november om 19.30 uur gaan we oefenen. 
We kunnen er nog wel enkele stemmen bij gebruiken, dus wie zingt er mee? 
Aanmelden kan: klara@zuivelboerderijdewaard.nl  
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 14 november 2019 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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