
Leef mee 
 
 
Zondag 25 september 2022 

 
-bevestiging R. den Boon-Stapel als kerkelijk werker- 

 
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Trijntje Voorhorst en Hennie Loerts. 

 

Kerkdienst (ook online) om 9.30 uur vanuit de Reestkerk 
Voorganger                : ds. R.H. Veldman 
Ouderling  : ? 
Lector   : Jennie Bruins of Rolanda den Boon 
Koster   : Henk Tuin 
Organist  : Arjen Hagels 
Collecte  : 1e Diaconie en eredienst 
     2e KIA Vredeswerk 
 

Kindernevendienst : Lieke 
Oppasdienst  : Joanne Assink en Wendy Scholten 
 

We zingen  : Ps 78 vers 1 en 2, Lied 283 vers 4 en 5 Laat uw dauw van vrede,  
     ELB 421 Ben je groot of ben je klein,  
     Opw. Groot is uw trouw, o Heer (in wisselzang met koortje),  
     Lied 837 vers 1 en 2 Iedereen zoekt U, jong of oud,  
     Opw. 378 Ik wil jou van harte dienen, Opw. 687 Heer wijs mij Uw weg, 
     Lied 423 vers 1, 2 en 3 Nu wij uiteengaan vragen wij God 

We lezen  : Genesis 45: 1 – 11 en Matteüs 20: 25 – 28  
 

Bevestiging Kerkelijk Werker 
Na bijna een maand werkzaam te zijn in onze gemeente is het eindelijk zover. Het was de 
bedoeling dat mw. Rolanda de Boon-Stapel op zondag 4 september zou worden bevestigd. 
Door familieomstandigheden is dat toen uitgesteld. Deze zondag zal het dan gebeuren. Ze is 
zich ondertussen al aan het inwerken onder de jonge gezinnen. We hopen op een 
gezegende dienst. Na de dienst is er koffiedrinken.  
Om iedereen nogmaals de gelegenheid te geven zich op te geven voor één of meerdere 
activiteiten van komend seizoen, leggen we de lijsten nogmaals klaar in de Reestkamer. 
 
Onze Vader 
‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil  
gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 
hebben.  
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’ 
 

Collectes zondag 25 september 
Voor de collectes kunt u gebruik maken van de kerkgeld app Appostel of overmaken. 
De collectes hebben de volgende bestemmingen: 
1e collecte: Diaconie en Eredienst op rekeningnr. NL 74 RABO 03737 36 134 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2e collecte: KIA Vredeswerk van Colombiaanse vrouwen op rekeningnr. NL 74 RABO 03737 
36 134 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
Wilt u het doel van de collecte en de datum van de dienst erbij vermelden? 
 
 
 



Collecte 25 september KIA voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen 
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen 
ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim 100 vrouwen van verschillende kerkelijke 
achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun 
huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze 
volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare Bijbelverhalen 
waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en 
verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in 
hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te 
gaan. Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we de kerk in 
actie: in Nederland en in Colombia. 
 

Reestkuier 
Ook dit jaar is een maandelijkse Reestkuier. Deze meditatieve wandelingen twee-aan-twee 
staan gepland op de laatste woensdagochtend van de maand vanaf 9.30 uur. De eerste keer 
is woensdag 28 september. Vertrek is vanaf de Reestkerk. Na de wandeling is gelegenheid 
om samen koffie te drinken. Elly en Remko Veldman leiden het geheel. 
 

Kledinginzameling voor Vluchtelingen donderdag 6 oktober 
Donderdag 6 oktober gaan wij als diaconie weer kleding inzamelen voor 2HandsOn. Zij 
zorgen ervoor dat de kleding terecht komt bij vluchtelingen. De kleding moet schoon, heel en 
draagbaar zijn. U kunt de kleding brengen op donderdag 6 oktober van 18.30 tot 19.30 uur 
bij de Brugkerk in de Schutse aan de Zwolseweg.   
 

Cantorij 
Zondag 2 oktober gaan we weer zingen  voor de dienst; deze keer zijn dat de volgende 
liederen uit het liedboek: 96a (Zing een nieuw lied alle landen), 223 (opstaan, morgen, weg 
je sluiers, dans) en 712 (Het jaar neigt zicht tot stille groet). De cantorij gaat deze liederen 
oefenen op dinsdag 27 september van 19.00 – 20.00 uur in de Schutse. Doet u mee? 
 

Vrouwenavond 5 oktober 2022 in Balkbrug 
De Interkerkelijke Vrouwengroep Dedemsvaart/ Balkbrug organiseert op woensdagavond  
5 oktober 2022 een Vrouwenavond. 
Voor deze avond hebben wij Sarianne van Dalen uit Zwolle uitgenodigd. Zij zal een lezing 
houden over het boek " Met liefde en lef" ( gedachten over het leven) dat zij geschreven 
heeft. Het leven is een groot avontuur met hoogte en dieptepunten, hoe kun jij je levensreis 
goed volbrengen? Deze avond is er ook een groep mooie dames aanwezig, zij begeleiden 
ons met zang en muziek. In de pauze is er koffie en tijd om wat te praten, en boekhandel De 
Welle is aanwezig met een boekentafel. 
Genoeg reden om een avond bij te wonen, neem gerust iemand mee! 
Je bent vanaf 19.00 uur van harte welkom, het programma start om 19.30 uur in de  
Brugkerk Zwolseweg 104 in Balkbrug. 
 
 

-  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 vóór donderdag 29 september - 18.00 uur. 


