
Leef mee 
 
Zondag 17 november 2019 
Thema “Het einde is het einde niet” 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Theo Poelman en Gerda Struys 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Reestkerk   
voorganger   :Dhr. A.H. Jentink uit Balkbrug  
ouderling van dienst  :Jolande Assink 
organist   :Freddie Bruins 
lector    :Frieda 
koster    :Jan Hummel  
collecte   :1e Diaconie en Eredienst 
      2e Fonds media -apparatuur 

Kindernevendienst   Elise   
Oppasdienst    Saakje Rijkeboer en Wendy Scholten 
 
Orde van dienst  
We zingen: Intochtslied: Lied 288; Lied 806 :1,2,3.; Lied 797 : 1, 2, 3, 8.; Lied 747: 1, 2, 7, 8; 
Lied 840 : 1, 2, 3; Lied 8b. 
We lezen;1e Schriftlezing: Prediker 11 : 7 tot 12 : 8;  

    2e Schriftlezing: Matth. 25 : 31 – 46 
   
 
Het juiste nummer voor Het project Madagaskar is: 
 
St. Jeugd Met een Opdracht 
IBAN: NL 38 RABO 0326 5210 62  
ovv: OV370- 8080-2990-10 
 

HET LAATSTE NUMMER GEEFT AAN DE BESTEMMING VOOR  "DE LOKALE 
WERKERS" 

 

Kopij kerkblad 

Het volgende kerkblad, nummer 11 december verschijnt op vrijdag 29 november. De kopij 

hiervoor dient uiterlijk dinsdag 19 november binnen te zijn per e-mail 

kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in  de bus Meppelerweg 56a. 
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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 bijgemaakt kunnen worden.  
 
Tot het einde toe leven 

Rond het levenseinde heersen veel vragen. 
Het valt niet mee om die vragen onder ogen te zien en/of er met naasten over te spreken, 
maar belangrijk is dat wel. 
Hoe kijken we aan tegen goede zorg als het einde nadert? Hoe gaan we om met vragen 
rond euthanasie? Wat kan palliatieve zorg ons bieden?  
Wat doet het met ons dat er wordt gesproken over “voltooid leven”? Hoe gaan we daar als 
gelovige mensen mee om? 
Een avond met uitleg over deze zaken én ruimte voor vragen en gesprek. 
Datum en tijd: Woensdag 20 november, 19.30 uur, De Schutse. 
Mw. Joke van Beveren, Kerkelijk werker 
Ds. Elly Veldman-Potters, ouderen pastor 
Ds. Remko Veldman 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ds. Remko Veldman,  
ds.veldman@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
 

Top 2000 dienst 
Zondag 29 december is er een Top 2000 dienst in de Reestkerk, om 10.00 uur. 
Popkoor X-Cream zal meewerken aan deze dienst. 
In het kerkblad van november staat een lijst met nummers die ze zouden kunnen spelen. 
Daaruit mogen we een keuze maken. Wat vind u/jij een mooi nummer? Waaraan heb je 
speciale herinneringen? Misschien is er een nummer waar je een verhaal bij hebt dat je in de 
dienst wilt vertellen of laten vertellen. 
We horen het graag! 
Reacties mogen (voor donderdag 21 november) naar: klara@zuivelboerderijdewaard.nl  
 

Eten ouderen ;23 november 

Zaterdagavond 23 november gaan we weer gezellig eten in De Schutse. De inloop is vanaf 

17:30,  rond 18:00 hopen we te beginnen met de maaltijd. De kosten zijn € 5,OO  per 

persoon.  Opgave graag voor 18 november. 

Opgeven kan bij;  Hilly Bonte ,  tel;  0523-858299   of 06-83344908 e-mail 

hiilybonte@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.  
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Kerstpakketten  

Evenals voorgaande jaren stelt de diaconie kerstpakketten beschikbaar.  De pakketten zijn 

bestemd voor (éénouder)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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij Leef meeDe kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 
14 november 2019 om 18.00 uur via e-mailadres: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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