
Leef mee 
 
Zondag 18 juli 2021 
 
 

Kerkdienst 
Vanmorgen is er om 9.30 uur een kerkdienst in de Reestkerk. 
Deze dienst is ook online te volgen op kerkdienst gemist. 
 

Voorganger   : ds. J. Zondag 
Ouderling   : Klara van den Bosch 
Lector    : Frieda Brinkman 
Koster    : Jan Hummel 
Organist      : Freddy Bruins 
 

We zingen: Psalm 146:1 en 2: Zing, mijn ziel voor God de Here, ELB 168: 1,2,3: Dank U voor 

deze nieuwe morgen, ELB 184: ik wandel in het licht met Jezus, Ik geloof in God de Vader, 

Gezang 444: Grote God, wij loven u.  

We lezen: Efeze 5:10-20, Jeremia 1:4-12, NBV 

Leef mee! 
 
Vakantie tijd 
 
De schoolvakanties zijn begonnen. Veel families zijn al of gaan binnenkort met vakantie. Even wat 
weekjes weg. Het hoofd leeg maken. Het hart ophalen. Het lichaam de rust geven die het verdient. 
De christelijke traditie heeft het bij vakantie vaak over 'vacare' of 'vacare Deo' ruimte maken of 
ruimte maken voor God. God staat dan symbool voor alles wat waardevol is in het leven, maar 
dikwijls ondergesneeuwd raakt omdat het zich niet zo sterk aan je opdringt zoals veel andere 
dingen in het leven doen. God staat symbool voor al de prachtige kleine en grote onbetaalbare 
dingen in je leven die ook je aandacht verdienen en die je niet moet vergeten, want anders word je 
ziek of ga je dood. God staat voor de glans die over heel ons leven heen ligt uitgespreid, als het 
licht van de zomer. In het zuidelijk gedeelte van Duitsland en in Oostenrijk en Zwitserland 
verwelkomt menig hotel, pension of huishouden de gasten met de mooie spreuk: "Friede den 
Kommenden; Freude den Bleibenden; Segen den Scheidenden oftewel: Moge zich vrede 
aandienen bij iedereen die bij ons komt, vreugde opkomen bij iedereen die bij ons vertoeft; en al 
het Goede weer met je op weg gaan zodra je van ons gaat scheiden. Een mooiere vakantie kun je 
je niet voorstellen: dat de onvrede die nog na-ijlt, langzaamaan uit je systeem verdwijnt als je met 
vakantie bent. Je hart weer begint te lachen en je de zwaarte van je bekommernissen door de 
vreugde die de vakantie je biedt, als de sneeuw voor de zon verdwijnt. Beter geborgen zul je niet 
raken, daar in den vreemde. Dit is echt het hoogst haalbare, lijkt me. De monniken in Ierland 
zeiden dit in de 9e eeuw ook al, op het moment dat ze van elkaar afscheid namen om op 
(pelgrims)reis te gaan. Ze zeiden het zo: 
 
Nu de weg jou komt groeten 
zal de wind weer waaien in je rug. 
Laat Gods licht jou dragen warm als de zon, 
als regen die je zachtjes kust. 
We zien elkaar ooit wel weer. 
Blijf nu maar even in de palm van Gods hand. 
 
Iedereen een fijne vakantietijd toegewenst!                   Joke van Beveren 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xIEyel67SL0
https://www.youtube.com/watch?v=xIEyel67SL0


Na alle blije berichten van versoepelingen van de corona maatregelen, dat er weer van alles kon 
en mocht, nu toch weer de zorgen over de grote aantallen besmettingen met corona. De leus;  
‘Houd moed heb lief’ blijft ook nu nog gelden, juist nu we toch weer met meer maatregelen te 
maken krijgen.  
 
Met grote bezorgdheid keken we naar de overstromingen van de rivieren in Limburg als gevolg van 
de hevige regenval. Maar ook België en Duitsland zijn zwaar getroffen  Onze zorg en ons 
medeleven gaat uit naar de benarde toestand van alle mensen als gevolg van het hoge water, 
naar de families die naasten verloren in het kolkende water. Bij veel mensen roept het 
herinneringen op aan de Watersnoodramp in 1953 in Zeeland. Daar kwam het water als een dief in 
de nacht, in Limburg steeg het water zo snel dat mensen niet eens de tijd hadden om een aantal 
spullen te redden. Brengen we de nood van zovelen in ons gebed bij God.  
 
 
Bloemengroet. 
Vandaag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente als felicitatie naar mevr. 
A.Bijker-Bijker, 
De Korte Spruit 6 en na een ziekenhuisopname naar mevr. L.v.d.Bosch-v.d.Sluis, Hoofdweg 24. 
Wie wil de bloemen wegbrengen. 
 
Collectes 
Voor de collecte kunt u  gebruik maken van de  kerkgeld app Appostel 
Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte, zondag 18 juli 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; Orgelfonds op rekeningnr.  NL91RABO-0373715749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden ? 
 
Bootreisje 60 plussers 
 
Als diaconie willen wij dit jaar weer  een dagtocht organiseren. Deze staat gepland op  woensdag 
8 september.  Het wordt een boottocht in Friesland. Meer informatie over de dag en voorwaarden 
leest u in het kerkblad van juli/ augustus.  
 
Wilt u deelnemen aan deze bootreis, dan kunt u zich opgeven bij: 
Harm Bisschop. Tel: 06-49732664. 
Uiteraard mag u zich ook opgeven per mail. Het emailadres; harmbisschop@gmail.com 
Wij vragen u wel bij uw eventuele opgave ook uw telefoonnummer te vermelden, i.v.m. het 
eventueel niet doorgaan van deze reis. 
De kosten voor deze bootreis zijn: € 15.--  p.p. U krijgt o.a. een driegangendiner aangeboden. 
Uiterste opgavedatum: vrijdag 20 augustus 2021 
 
LET WEL: Deze reis gaat alleen door, mits er geen belemmeringen zijn v.w.b. Corona. 
 
 

-  Fijne zondag gewenst! – 
 
Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 22 juli, 18.00 uur. 

mailto:harmbisschop@gmail.com

