
Leef mee 
 
Zondag 27 oktober 2019 
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door de familie Scholten 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 9.30 uur in de Reestkerk 
voorganger   : Ds. Jac. Griffioen uit Nieuwleusen 
ouderling van dienst  : Henk Jentink 
organist   : Arjen hagels 
koster    : Gé Dingerink 
collecte   : 1e NBG 
      2e Fonds media-apparatuur 
 
Kindernevendienst  Jennie en Bart 
Oppasdienst   Saakje Rijkeboer en Linda Assink 
  
Orde van dienst  
We zingen: Ps. 3:2, Ps. 122: 1 en 2, Ps. 119: 60 en 65, Gezang 478: 1,5,6 en 7, Gezang 
295: 1 t/m 4, Ps, 89: 1,6 en 7.  
We lezen: Openbaringen 3 vers 14 – 22 
 
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’ 
   
Vacature ouderling vervuld! 
We zijn dankbaar dat we kunnen mededelen dat Hermien Katoele heeft aangegeven het 
ambt van ouderling te willen vervullen. Zij wordt ouderling binnen het ouderenpastoraat (80+) 
voor wijk Noord. Hiermee is het consistorie weer op volle sterkte! Hermien zal in de dienst 
van 3 november a.s. in het ambt worden bevestigd.    
 
Zingen voor de dienst 
Tijdens de dienst van 3 nov. wordt stilgestaan bij het 50-jarig jubileum van Volkert Boertjes 
als organist. Voor en in de dienst worden  liederen gezongen die door Volkert zijn gekozen.. 
De cantorij gaat deze liederen oefenen op dinsdag 29 oktober van 19.00-20.00 uur in de 
Schutse. U bent van harte welkom om mee te oefenen en hoeft dan niet op zondag mee te 
doen met de cantorij (mag natuurlijk wel!).  
 
Eten ouderen op 23 november 
Zaterdagavond 23 november gaan we weer gezellig eten in De Schutse. De inloop is vanaf 
17:30 uur, rond 18:00 uur hopen we te beginnen met de maaltijd. De kosten zijn € 5,00  per 
persoon. Opgave graag voor 18 november.  



Opgeven kan bij:  Hilly Bonte, tel:  0523-858299 of 06-83344908, email: hillybonte@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.  
 
Bijbelgespreksgroep 
Dinsdag 29 oktober komt de bijbelgespreksgroep over “verhalen uit Genesis” weer bij elkaar. 
We beginnen om 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur in de Schutse. Van harte welkom. 
 
Stichting vrienden van de Reestkerk 
Na de verbouw en aanbouw van de Reestkerk heeft de Stichting Vrienden van de Reestkerk 
de exploitatie van de Reestkerk sinds 2015 op zich genomen. En met succes! De Reestkerk 
is een merk geworden met veel tevreden gasten. Dankzij de vele vrijwilligers hebben we de 
organisatie kunnen doen van bijvoorbeeld rouw en trouwdiensten, workshops en natuurlijk 
het Reestdalconcert. 
De Protestantse Gemeente en de Stichting Vrienden van de Reestkerk hebben met elkaar 
een proefperiode van vier jaar voor deze exploitatie afgesproken. Deze periode loopt tot eind 
van dit jaar. Sinds dit voorjaar zijn we samen aan het kijken of de huidige wijze van 
exploiteren toekomstbestendig is, recht doet aan de Reestkerk én aan de vrijwilligers. 
De Protestantse Gemeente vindt het noodzakelijk om erediensten, rouw- en trouwdiensten te 
kunnen houden in de Reestkerk. Daarnaast is er al lang geleden een keuze gemaakt om de 
kerk in eigendom te houden. De Stichting Vrienden van de Reestkerk heeft als doelstelling 
om de Reestkerk voor de verre toekomst te behouden.  
Gebruikmakend van de ervaringen van de afgelopen vier jaar is het bestuur van de stichting 
ervan overtuigd dat de Reestkerk tot in lengte van dagen een plek blijft waar veel gasten 
inclusief de  Protestantse Gemeente gebruik van kunnen maken. 
 
De Wandeling 
Vanmiddag gaan we weer wandelen. 
Al wandelend praten we met elkaar over “Een Goed Verhaal”. 
Start is bij de Schutse om 14.00 uur, het duurt tot ongeveer 15.30 uur. 
Na afloop drinken we samen een kopje koffie of thee. 
Weer of geen weer, we gaan elkaar ontmoeten. 
Is het buiten niet mogelijk, dan wel binnen. 

 
   
 
 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 31 oktober 2019  om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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