
Leef mee 
 
Zondag 16 mei 2021  
 
 

Kerkdienst 
Vanmorgen is er een online viering in de Reestkerk die vanaf 9.30 uur te zien en te beluisteren is. 
 

Voorganger   : Dhr. Ds. A.P. de Graaf uit Lieren 
Organist   : Freddy Bruins 
Ouderling   : Jolande Assink 
Lector    : Frieda Brinkman 
Koster    : Jan Hummel 
 

We zingen:  lied 66:1,3; lied 981:1,4,5; lied 119:1,2,3; lied 663; lied 912:1,2,3,4,6;  

lied 23b :1,2,5; lied 675 

We lezen:  Handelingen 1:12-26 

 
Leef mee! 
 
Eindexamens 
Deze week beginnen de eindexamens. Het gaat er dus toch van komen dat er eindexamens  
worden gemaakt. En natuurlijk gaan we vanuit het jeugdwerk daarom straks, als de uitslagen 
bekend zijn langs de deuren om te delen in de feestvreugde. Elk jaar hopen we een lijst van  
de eindexamenkandidaten te maken zodat die ook klopt. Tot nu toe is het goed gegaan,  
tenminste er kwam geen commentaar dat er iemand misschien is overgeslagen. Ook dit jaar  
denken we van alle jongens en meisjes de namen te hebben.  
Voor de examentijd is het natuurlijk belangrijk extra aardig te zijn voor je examen-makende  
broer, zus, zoon, dochter, vriend, vriendin. Zij kunnen jouw positieve aandacht goed  
gebruiken ... 
 
De Balkbrug 
De Balkbrug wordt mooier en mooier. Het is prachtig om te zien. Het zogenaamde icoon zal  
deze week geplaatst worden. Ik ben benieuwd hoe dat weer zal staan. Verbinding is  
belangrijk en de hoofdwegen van Balkbrug hebben daarin al zolang een belangrijke functie.  
 
Online diensten 
Helaas moeten we constateren dat er bij de uitzending van de onlinediensten nogal wat  
stoort. Ik hoop dat het een kwestie van kinderziektes van een nieuw opgezet mediasysteem  
van de Reestkerk is. Als het helemaal goed is zullen we er des te meer van genieten.  
Ondertussen vraag ik om enig geduld en mildheid voor het mediateam van de vrienden van  
de Reestkerk en van de gemeente.  
 
WIC 
Als laatste noem ik ook nog de publiciteit rond het WIC. Deze was nogal negatief. Dat is  
natuurlijk jammer. Maar als het dan nodig is dan hoop ik toch dat er een stimulans vanuit  
mag gaan om de negatieve spiraal weer om te buigen tot verbetering. Want op zich is het  
natuurlijk al jaren een goed ding dat mensen, die wat aan de rand van het arbeidzame leven  
zijn geraakt, opgevangen kunnen worden en weer in een goed spoor mogen komen. Laten  
we voor het WIC bidden, en misschien kunnen we ook meer betekenen in een meedenken  
of iets doen. We proberen kerk van het dorp te zijn?  
 
Ds. Remko Veldman 
 



Eerste Pinksterdag, 23 mei: Puzzeltocht 
De voorbereidingen voor de Pinksterdag is enthousiast ter hand genomen door de  
voorbereidingscommissie. In aansluiting op de Pinksterdienst zal een puzzeltocht gehouden  
worden. Ieder kan dit op eigen gelegenheid en tijd beginnen. Het doel is om letters te  
verzamelen bij verschillende huis. Er is een fietsroute en een autoroute. De route zal op de  
Leef Mee komen van het Pinksterweekend. Het geeft mogelijkheid tot ontmoetingen, samen 
spelen en genieten van de omgeving. Het is voor jong en oud geschikt. Doet u / doe jij ook mee? 
 
Ds. Remko Veldman, namens de Pinkstercommissie 
 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar 2 verschillende 
personen. De bloemen mogen bij de deur worden afgegeven. 
. 
 
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 16 mei 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; Fonds Media apparatuur op rekeningnr.  NL91RABO-0373715749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
 
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden ? 
 
 
Kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad, nummer 6, juni 2021 verschijnt op vrijdag 28 mei. De kopij hiervoor dient 
uiterlijk dinsdag 18 mei as. binnen te zijn per e-mail kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in de 
bus van Meppelerweg 56a. 
 
 

-  Fijne zondag gewenst! – 
Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 20 mei, 18.00 uur. 
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