
Leef mee 
 
Zondag 1 december 2019 
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door de familie Baas.  
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Reestkerk m.m.v. cantorij 
voorganger   : Mevr. J.J. van Beveren uit Assen 
ouderling van dienst  : Klara of Peter v.d. Bosch 
organist   : Volkert Boertjes 
lector    : Janny 
koster    : Bert Koonstra  
collecte   : 1e Diaconie en eredienst 
      2e Orgelfonds 
 
Kindernevendienst   Ageeth 
Oppasdienst    Margreet Dirksen en Linda Assink  
  
Orde van dienst  
Met medewerking van de cantorij zingen we voor de dienst lied 461 en lied 463 uit het 
liedboek en lied 143 uit Hemelhoog. De verdere orde van dienst is bij het maken van deze 
Leef Mee helaas niet bekend.  
 
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’ 
   
De kindernevendienst komt in actie voor de Voedselbank  
De profeet Micha predikt gerechtigheid: “Doe recht en ga de weg van God” zegt hij.  
Iets goeds doen voor een ander, en op een goede manier omgaan met de schepping,  
dat zijn zaken die Micha de mensen wilde leren en die juist in deze tijd ook zo actueel  
zijn! Met de kindernevendienst hebben wij bedacht dat wij in deze periode van Advent  
en Kerst ook iets goeds willen doen voor onze medemens. We komen in actie voor de  
Voedselbank. Daarvoor vragen wij uw hulp! Op alle adventszondagen en met Kerst  
kunt u houdbare producten inleveren in de kerk. Denk aan levensmiddelen zoals thee,  
koffie, rijst, frisdrank, soep, conserven etc. Het kunnen dus alle producten zijn die niet  
snel aan bederf onderhevig zijn. U kunt deze producten inleveren in de Reestkerk, in  
de hal tussen de kerk en de Reestkamer. Met Kerst hopen wij dan op een prachtige  
opbrengst. De levensmiddelen willen wij dan in de periode tussen Kerst en Oud en  
Nieuw inleveren bij de Voedselbank, zodat hiermee weer mensen blij gemaakt kunnen  
worden.  

Kerstpakketten  
Evenals voorgaande jaren stelt de diaconie kerstpakketten beschikbaar. De pakketten zijn 
bestemd voor (één ouder)gezinnen en alleenstaanden die het financieel minder/moeilijk 
hebben. Denk aan mensen die werkloos zijn (geworden), een gezin waarin sprake is van 

 



scheiding, een kleine zelfstandige of een situatie waar sprake is van ziekte met veel kosten 
door zorg. Weet u iemand waarvan u denkt, die kan wel een extraatje gebruiken, laat het ons 
weten vóór 5 december 2019. U kunt dit doorgeven aan Jennita Meulink, telefoon 858336 of 
via mail jennitameulink@hotmail.com. NB. Deze actie is alleen bedoeld voor bovenstaande 
doelgroepen. 
 
Douwe Egberts punten inzamelen voor De Voedselbank 
Evenals de kindernevendienst heeft  ook de diaconie de komende tijd extra aandacht voor 
het werk van De Voedselbank. De avondmaalcollecte van 15 december  is hiervoor 
bestemd.  Daarnaast willen wij Douwe Egberts punten gaan inzamelen. Deze punten worden 
ingewisseld  voor pakken koffie  voor De Voedselbank. Vanaf komende zondag, 30 
november, staan er bij elke uitgang Douwe Egberts blikken om de punten in te doen. Helpt u 
mee? 

 
Woning te huur 
Onze huurster van de woning Meppelerweg 36 - afkomstig uit Dedemsvaart - heeft een 
woning gevonden in Dedemsvaart. Fijn voor haar en fijn voor een nieuwe huurder. Want er is 
momenteel veel vraag naar huurwoningen. Dit nieuws is sinds kort bekend en er is nog niet 
eerder ruchtbaarheid aan gegeven. Mocht u geïnteresseerd zijn of iemand weten die 
interesse heeft, wilt u dit dan melden aan kerkrentmeester Ab van Oeffel?  Telefoon vast: 
0528-750865, Telefoon mobiel: 06-54367661. Het betreft dus de vroegere beheerderwoning 
van het Trefpunt. Het is een geriefelijke woning met  4 slaapkamers boven. 
 
Oppasdienst 
Door een foutje is het rooster voor de oppasdienst niet in het kerkblad van december terecht 
gekomen. Daarom hierbij alsnog het rooster voor de maand december tot en met 19 januari 
2020.  
zondag 1 december Margreet Dirksen/ Linda Assink 
zondag 8 december Saakje Rijkeboer/ Anne Dunnink 
zondag 15 december Anja Vrieling/Marije Scholten 
zondag 22 december Margreet Dirksen/Wendy Scholten 
Eerste Kerstdag 25 december Saakje Rijkeboer/ Janiek Scholten 
zondag 29 december Anja Vrieling /Linda Assink 
zondag 5 januari Elise Reinink/ Anne Dunnink 
zondag 12 januari Margreet Dirksen / Marije Scholten 
zondag 19 januari Saakje Rijkeboer/Wendy Scholten 
 
Zoals u ziet is de groep oppasouders en hulp erg klein. Versterking is dan ook erg nodig. Als 
u of jij wilt helpen kunt u zich aanmelden bij Everlien Haasjes, tel. 0523-656427.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 5 december 2019 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
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