
Leef mee 
 
Zondag 24 november 2019 
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Teun Snijder en Tineke de Groot 
 

Voor de dienst zal het  Pop upkoor zingen Opw. 369 Door uw genade, Vader 

 
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Reestkerk; laatste zondag van het kerkelijk jaar  
voorganger   :Ds. R.H Veldman  
ouderling van dienst  :Henk Jentink 
organist   :Arjen Hagels 
lector    :Betty 
koster    :Jan Hummel  
collecte   :1e Diaconie en Eredienst 
     2e Onderhoudsfonds gebouwen 

Kindernevendienst   Lieke en Joanne   
Oppasdienst    Anja Vrieling en Janiek Scholten 
 
Orde van dienst  
We zingen: HH 591:  1, 2, 4 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam;  

Pop upkoor: Opw. 642 Al mijn zonden al mijn zorgen (naar de rivier) 

Heer, op velerlei manieren (mel. Wat de toekomst brengen moge); 

Lied 753: 1, 2 Er is een land van louter licht; Lied 753: 3, 4 Men ziet een veld aan d’overkant; 

Lied 753: 6 God, laat ons staan als Mozes hier;  

Lied 608: 1, 3 De Steppe zal bloeien (piano) 

Lied 213: 1, 2 Morgenglans der eeuwigheid; A.W.N. I,20: 1 Laat de kind'ren tot Mij komen. 

Opw. Kids 77 God kent jou (piano);  

Lied 416: 1, 3, 4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

Na de collecte door Popupkoor: Opw. 461 Mijn Jezus, mijn redder; 

We lezen;Lezing OT: Daniël 7: 13-14  
     Lezing NT: Marcus 13: 24-33 

   
 
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.  
 
De Wandeling, 
Vanmiddag is er weer een wandeling. Dit is de laatste van dit jaar. 
Start is bij de Schutse om 14.00 u. Na afloop is er thee of koffie. 
In 2020 gaan we in Maart weer van start. 
Info tel. nr 656975. 

 
Gespreksgroep:  
Op dinsdag 26 november is er de gespreksgroep over verhalen uit Genesis. 
Deze avond staat het Zondvloedverhaal centraal. We beginnen om 20.00 uur en stoppen 
rond de klok van 21.30 uur. Van harte welkom in de Schutse. 
 
Kerstmarkt 2019  
De voorbereiding voor de komende kerstactie in Balkbrug en Dedemsvaart is in volle gang. 
Ook dit jaar mogen we Gods liefde weer uitdelen aan bezoekers van de kerstmarkten.  
Dat doen we samen! GKV de Lichtbron Balkbrug, PKN-Balkbrug en CGK-Immanuël 
Dedemsvaart en EG de Graankorrel Dedemsvaart slaan de handen ineen.  
 
Dit jaar geven we de bezoekers van de kerstmarkten een bloembol, verpakt in een zakje met 
daaraan een kaartje. 
Wie komt ons helpen?  
• woensdag 27 november: Knutselochtend  
Vanaf 8.30 uur in de Lichtbron in Balkbrug 
 
Ook vragen we of er gemeenteleden zijn die ons willen helpen bij het uitdelen van deze 
zakjes  op de kerstmarkt in Balkbrug. De avond is verdeeld over twee tijden ( 18.00 - 19.30  / 
19.30 - 21.00 uur) 
• woensdag 11 december:  
Kerstactie in de Boslaan in Balkbrug, 18-21 uur 
 
• zaterdag 14 december:  
Kerstactie bij de Hervormde kerk in Dedemsvaart, 17-21 uur 
 
Voor meer info en opgave  kan je terecht bij: Peter v. d. Bosch 0523-649485 of Hermien 
Katoele 0523-657304 

 
 

 

 

 



 

 

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. 

 

Zingen voor de dienst 

Zondag 1 december gaan we, onder begeleiding van de cantorij, weer zingen voor de dienst. 

Op het programma staan de liederen: 134 en 143 uit de bundel Hemelhoog en 442 uit het 

liedboek. De cantorij gaat deze liederen oefenen op dinsdag 26 november 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!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij Leef mee  
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 28 november 2019 om 
18.00 uur via e-mailadres: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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