
Leef mee  
 
Zondag 13 september 2020 
 
 
 
 
Kerkdienst 
Vanmorgen is er, dankzij alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus,  
een dienst in de Reestkerk die begint om 9.30 uur. 
 
Voorganger                : ds. R.H. Veldman  
Organist/pianist    : Freddie Bruins 
Ouderling  : Klara/Peter van der Bosch 
Lector   : Bea Buiter 
Koster   : Bert Koonstra 
Oppasdienst  : Anja Vrieling en Joanne Assink 
 
We zingen: Lied: Met open armen; Lied 146a: 1, 7; Laat ons nu vrolijk zingen; Lied 885, 
Groot is uw trouw; Lied 416: 1, 4, “Ga met God” 
Schriftlezing: Prediker 9: 7-10a, 
 
Startzondag! 
Natuurlijk hopen we op een goede opkomst voor de startdienst en activiteiten erna. Kinderen 
en tieners zijn speciaal uitgenodigd. Voor hen is meteen vanaf het begin van de startdienst 
een eigen programma. Er is ook kinderoppas voor de allerkleinsten. 
Graag eigen stoelen meenemen voor in de pastorietuin. Voor de picknick wordt gezorgd. 
 

 

Startzondag 

13 september 

Programma 

9.30 uur Startdienst in de Reestkerk 

Voor kinderen buitenprogramma 

Voor tieners buitenprogramma 

Koffie/thee na de dienst 

Wandeling met eindpunt pastorietuin 

Kop soep met een broodje 

Broodbakken / marshmallows  boven vuurkorf 

Kom erbij! 

 

 

 
 
 
 
 



Leef mee! 
Deze week is een nieuwe Facebookpagina voor onze gemeente gestart. We hopen via deze 
weg op een nieuwe mogelijkheid om gemeenteleden te bereiken. Hoe mooi is het om dit te 
starten aan het begin van het nieuwe seizoen. 
Wie op mijn eigen Facebook ‘vriend’ is heb ik direct al uitgenodigd. Als je nog niet bent 
uitgenodigd kun je zoeken naar Pg-oudavereestbalkbrug. Als je die dan liket blijf je op de 
hoogte van het actuele nieuws in de kerk. Tegelijk kun je ook reageren op een post. Daar 
wordt het weer levendiger van. Hoe meer mensen liken, des te beter het werkt en hoe meer 
het gaat leven. Misschien mag ook dit een stukje van ‘het goede leven’ zijn in deze 
bijzondere tijd. Ds. Remko Veldman 
 
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. 
Zondag13 september 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 
 
Zaterdag 26 september 2020 Workshop Bloemschikken met tea in Reestkamer   
Op zaterdag 26 september, is er van 13.30 – 16 uur in de Reestkamer, Oud-Avereest 5, een 
bijzondere middag!   
We gaan eerst het mooie Reestdal in om materialen te verzamelen voor het bloemstuk.   
Weer binnengekomen hebben we eerst een gezellige tea.   
Daarna gaan we aan de slag met de gevonden materialen onder leiding van Frieda 
Brinkman van Flower Fashion.   
Je hebt een gezellige middag en gaat met een prachtig bloemstuk weer naar huis!   
We houden ons aan het corona- protocol. Als je je daar prettig bij voelt kun je je 
mondmasker meenemen.   
Tijd: van 13.30- 16 uur   
Kosten: 29,50 €   
Opgave bij: marjanouwejan@hotmail.com   
 
Dinsdag 29 september 2020. De Bijbel en het goede leven. 
Door omstandigheden is de datum voor de eerste bijeenkomst van de bijbelgesprekskring 
(22 september) een week verschoven. De eerste keer zal het gehouden worden op 
dinsdagavond 29 september, om 20.00 uur in de Schutse. Deelnemers van vorig jaar krijgen 
een uitnodiging via de mail, maar hopelijk komen er ook nieuwe gezichten. Doe je mee? 
 
 
 

-  Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 

Kopij Leef Mee 

kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 17 september 2020, 18.00 uur. 
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Na de dienst zingen we buiten onder begeleiding van keyboard, door Freddy Bruins. 
Lied 978: 1, 3, Aan U behoort, o Heer der heren, 
1 Aan U behoort, o Heer der heren,  3 Gij hebt de bloemen op de velden 
  de aarde met haar wel en wee,    met koninklijke pracht bekleed. 
  de steile bergen, koele meren,  De zorgeloze vogels melden 
  het vaste land, de onzeek're zee.    dat Gij uw schepping niet vergeet. 
  Van U getuigen dag en nacht.  't Is alles een gelijkenis 
  Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. van meer dan aards geheimenis. 
 
Psalm 150, Loof God, loof Hem overal. 
1  Looft God, looft Hem overal.   2  Hef, bazuin, uw gouden stem, 
  Looft de Koning van ’t heelal  harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
  om zijn wonderbare macht,   Cither, cimbel, tamboerijn, 
  om de heerlijkheid en kracht  laat uw maat de maatslag zijn 
  van zijn naam en eeuwig wezen.    van Gods ongemeten wezen, 
  Looft de daden, groot en goed,    opdat zinge al wat leeft, 
  die Hij triomferend doet.     juiche al wat adem heeft 
  Hem zij eer, Hij zij geprezen.  tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
Lied 838: 1, 4, O grote God die liefde zijt 
1  O grote God die liefde zijt,   4  Wij danken U, o liefde groot, 
  o Vader van ons leven,     dat Christus is gekomen. 
  vervul ons hart, dat wij altijd  Wij hebben in zijn stervensnood 
  ons aan uw liefde geven.   uw diepste woord vernomen. 
  Laat ons het zout der aarde zijn,     Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
  het licht der wereld, klaar en rein. en het wordt overal volbracht 
  Laat ons uw woord bewaren,  waar liefde wordt gegeven, 
  uw waarheid openbaren.  wij uit uw liefde leven. 



  
 
 
 
 

 


