
Leef mee 
 
Zondag 1 augustus 2021 
Bevestiging ambtsdrager 
  
              
  
Kerkdienst  
Vanmorgen is er om 9.30 uur een kerkdienst in de Reestkerk. Deze dienst is ook online te 
volgen via “kerkdienst gemist”.  
   
Kerkdienst 
voorganger   : Ds. R.H. Veldman 
ouderling van dienst  : Leen Hoogenboom 
organist   : Henk Ningbers 
lector    : Henk Jentink 
koster    : Gé Dingerink 
collecte   : 1e Diaconie en eredienst 
      2e Algemeen kerkenwerk 
 
Orde van dienst  
We zingen: Ps. 8: 1,2 en 3, Lied 8b, Lied 705: 1 en 2, Lied 823: 1 en 2, Lied 833 en Lied 
146a: 1 en 2.  
We lezen: Daniel 5, vers 1- 9 en vers 17-28 

 
Leef Mee! 
Wat heb ik veel reacties gehoord dat er weer gezongen mag worden in de kerk. Wat hebben  
we dat gemist. Zingen is fijn, het raakt ons op een bijzondere manier en het verbindt ook  
door samenstem. Ook deze zondag gaan we ermee door.  
Ook zal Frida Rosman in het ambt van ouderling-scriba bevestigd worden. Het is fijn om daar 
getuige van te zijn, hetzij in de kerk, hetzij thuis online. Zo mag de kerkenraad als (bijna) 
voltallig team het nieuwe seizoen ingaan. We zijn daar heel blij mee.  
 
Deze zondag is er ook voor het eerst sinds tijden kindernevendienst. We maken een nieuwe  
start, zo voelt het bijna. Ik hoop dat we een aantal van jullie mogen zien in de kerk. In de  
kindernevendienst zal een ander programma worden gevolgd. Het heet BijbelBasics, dat  
wordt verzorgd door Nederlands Bijbelgenootschap. Zo leren de kinderen belangrijke  
verhalen uit de Bijbel kennen. Het ziet er heel mooi en leuk uit. Deze keer en volgende week  
zondag zullen we het ook in de dienst introduceren met verhalen van Daniël. We zijn  
benieuwd. 
 
Voor wie deze week op vakantie gaan of zijn wensen we een heel fijne tijd toe. Geniet en  
rust lekker uit. Spelen, lezen en verwonderen met nieuwe dingen zien. En wie thuis blijven  
wensen we ook een goede tijd toe. Ook thuis kan het fijn zijn.  
Laten we een beetje naar elkaar omzien. Gelukkig gaan de besmettingscijfers weer naar 
beneden. We moeten nog wel voorzichtigheid in achtnemen. 
 
Geboren 
De afgelopen week zijn twee kinderen geboren. Het is feest! 
Van harte gefeliciteerd met dit lieve nieuwe leven. 
Ds. Remko Veldman 
 
  



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 
Voor de collecte kunt u  gebruik maken van de  kerkgeld app Appostel. Ook is er de 
mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte.  
Zondag 1 augustus  hebben de collectes de volgende bestemmingen: 
1e collecte: Diaconie en eredienst op rekeningnr.: NL74RABO-0373736134  t.n.v. Diaconie  
Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2e collecte: Algemeen kerkenwerk op rekeningnr.  NL91RABO-0373715749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden ? 
 
Bootreisje 60 plussers 
Als diaconie willen wij dit jaar weer  een dagtocht organiseren. Deze staat gepland op   
woensdag 8 september. Het wordt een boottocht in Friesland. Meer informatie over de dag  
en voorwaarden leest u in het kerkblad van juli/ augustus. Wilt u deelnemen aan deze 
bootreis, dan kunt u zich opgeven bij: Harm Bisschop, tel: 06-49732664. 
Uiteraard mag u zich ook opgeven per mail. Het emailadres is harmbisschop@gmail.com.  
Wij vragen u wel bij uw eventuele opgave ook uw telefoonnummer te vermelden, i.v.m. het  
eventueel niet doorgaan van deze reis. De kosten voor deze bootreis zijn: € 15.--  p.p.  
U krijgt o.a. een driegangendiner aangeboden. 
Uiterste opgavedatum is vrijdag 20 augustus 2021 
LET WEL: Deze reis gaat alleen door, mits er geen belemmeringen zijn v.w.b. Corona. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 5 augustus 2021 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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