
Leef mee  
 
Zondag 27 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. M. van Sandijk uit Holten  
Organist/pianist    : Arjen Hagels 
Ouderling  : Jolande Assink 
Lector   : Betty Vos 
Koster   : Gé Dingerink 
 

Liturgie 
Wij zingen: lied  8b: alle verzen; “Zie de zon, zie de maan”, Lied 975: alle verzen: “Jezus 
roept hier mensen samen”; Lied 636: alle verzen;”Liefde is licht, opnieuw geboren”; Lied 360: 
alle verzen;”Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer”; Lied 425: alle verzen:”Vervuld van 
Uw zegen”. 
Wij lezen: Psalm 74: 16-21 en Mattheüs 10: 16-20. 
 
 

Leef mee! 
Niet in de kerk zingen? Dan maar buiten! In Barneveld komen elke zondag honderden 
mensen tussen de koeien bij elkaar om samen de kerkdienst te vieren én te zingen. In 
Balkbrug hebben we ook mogelijkheden gevonden. Na de dienst gaan we buiten zingen. 
Ook is er een zangdienst in de pastorietuin geweest. De Vrijgemaakte kerk heeft de 
buitenlucht gevonden in het openluchttheater en bij onze buren achter in het veld. Wat dat 
betreft hebben we de zegen van het mooie weer gehad. 
Maar we gaan richting de herfst en krijgen dus onbestendiger weer. Laten we vooral de 
kansen nemen om buiten te zingen. Eerlijk gezegd is in de kerk zacht mee neuriën ook geen 
bezwaar, of playback. 
 
We zijn met de neus op de feiten gedrukt over het aantal corona patiënten. Het is het 
gesprek van de dag. Wat zal er gebeuren en wat zullen wij van die tweede golf merken? We 
zijn gezegend met het wonen op de ruimte. Maar nemen we wel ernstig dat het virus in ons 
land weer zoveel de kop opsteekt? Kwetsbare ouderen zouden zich kunnen afvragen of ze 
toch maar weer wat minder naar de winkel gaan. Zijn anderen weer bereid hand-en-span 
diensten te verlenen? Oftewel, durf te vragen, en geef ruimhartig wat nodig is. 
In de kerk hebben we een bijzonder woord ‘Genade’. ‘Mijn genade is u genoeg’, schreef 
Paulus in zijn brief aan de kleine gemeente van Korinthe. Dit had Paulus van God zelf 
vernomen. Het was hem als het ware op het hart gedrukt.  
Iemand vroeg mij: Genade? is dat niet hoogdravend? Nee, dat is het niet. Het is een 
kernwoord in het geloof. Genade wil ons erbij bepalen, niet bij wat we hebben, maar bij wat 
we ontvangen. Iemand anders vroeg mij: maar wat is dan genade? Genade heeft met gratis 
gekregen te maken. Wat wij werkelijk nodig hebben, ten diepste. Dat is vergeving, liefde, 
vrede, levend water, wat we van God krijgen aangereikt. We hoeven alleen maar te 
ontvangen, zonder meer. God die in zijn liefde naar mensen omziet, in Jezus ons voorgaat 
door het leven. Ons open maakt voor elkaar. Daar komt het op aan. Voor jezelf persoonlijk, 
voor ons als kerk. Dat wij dus ook genadig zijn voor elkaar. Daarom dat woord ‘genade’. 
Daar hebben we genoeg aan. Om van en mee te leven. 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. Zondag 27 september hebben de collectes de 
volgende bestemmingen: 
Eerste collecte: Diaconie en eredienst; op rekeningnr.; NL74RABO-0373736134  t.n.v 
Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
Tweede collecte: K.I.A Vredeswerk ook overmaken op  rek.nr. NL74RABO-0373736134  
t.n.v Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug  
Let op; Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden ? 
 
Collecte Vredeswerk   27 september 2020 
In de Vredesweek collecteren we voor het Vredeswerk van 
de Protestantse Kerk. Op veel plaatsen in de wereld 
verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld 
moeten vluchten, mensen die nergens welkom zijn of niet 
gehoord worden. De Protestantse Kerk wil er voor hen zijn en 
steunt de vredesinitiatieven van Kerk in Actie en PAX.  
In Nigeria steunt Kerk in Actie de Nigeriaanse kerken, die 
slachtoffers van het geweld in eigen land helpen bij het 
verwerken van hun trauma’s. Christenen en moslims 
verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun 
strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun 
voor SKIN, organisatie van migranten- en internationale 
kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar 
te leren. 
In Irak steunt PAX het werk van een organisatie die vecht 
tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen 
vrouwen.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het vredeswerk van 
de Protestantse Kerk mogelijk. 
 
 
Bericht van de kerkenraad met betrekking tot nieuwe ambtsdragers 
We zijn dankbaar te kunnen melden dat twee gemeenteleden hebben aangegeven 
ambtsdrager te willen worden en deel uit gaan maken van de kerkenraad: Maartje Bruins 
heeft aangegeven bevestigd te willen worden in het ambt van diaken en Harry Koonstra wil 
toetreden tot het college van kerkrentmeesters. Beiden zullen in de dienst van 4 oktober a.s. 
in het ambt worden bevestigd. In deze dienst zullen Jennita Meulink en Luuk van der 
Kamp afscheid nemen van de kerkenraad.   
 
De bijbel en het goede leven. Dinsdag 29 september 2020.  
Elk jaar is een serie avonden van de bijbelgesprekskring. De bijbel is een levensboek. Het is 
een en al leven. We gaan op zoek en in gesprek over ‘het goede leven’. Deelnemers van 
vorig jaar hebben een uitnodiging per mail, maar hopelijk komen er ook nieuwe gezichten. 
Het begint om 20.00 uur in de Schutse, Zwolseweg 104. Doe je mee? 
 
Kledingactie donderdag 1 oktober 2020 
Twee keer per jaar heeft de diaconie een kledingactie. Ook deze keer hebben wij gekozen 
voor de kledingbank in Hardenberg.  Deze werkt samen met de voedselbank.  Een groot 
aantal vrijwilligers is actief bij de kledingbank. De doelstelling is het verstrekken van kleding, 
schoenen en andere textielwaren aan inwoners van de gemeente Hardenberg die over 
onvoldoende financiële middelen beschikken om deze goederen zelf aan te schaffen. De 
kleding (kinder- dames- en herenkleding) moet schoon, heel en draagbaar zijn en kan op 
donderdag 1 oktober  tussen 19.00 en 20.00 uur in De Schutse worden afgegeven.  
 



 
 
Als de situatie veranderd door corona en het zou niet door kunnen gaan dan laten wij dit 
tijdig weten  d.m.v. berichten op de Leef mee of in het kerkblad van oktober. 
 
 
 
 “De Wandeling” Zondag 4 oktober 2020 
Zondagmiddag 27 september wilden we de eerst wandeling van dit seizoen, maar door 
organistische problemen wordt het Zondag 4 oktober om 14.00 uur bij de Schutse!!  
In het kader van het jaarthema: ‘Het goede leven’ gaan we samen ´De Wandeling’ 
organiseren.  Mooie wandelingen met soms onbekende paadjes.     
Opgave niet nodig, mag wel dan kunnen  we eventueel contact opnemen. Welkom!!  
We vertrekken vanaf het kerkplein bij de Brugkerk, een uurtje wandelen en daarna een kopje 
thee of koffie in de Schutse. Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur.  Dus graag tot 4 oktober. 
De andere data zijn zo. 25 oktober en  zo. 22 november. 
Plaats: De Schutse / Brugkerk, Zwolseweg 104 
Organisatie: Rinny Dijkstra, Jannie Schutte en Willy Jentink. 

 

-  Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 

 
 
 
Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 1oktober 2020, 18.00 uur. 
 


