
Leef mee 
 
Zondag 6 oktober 2019 
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Frouwke en Roel Kunnekes 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 09:30 uur in de Reestkerk met medewerking van de cantorij.  
voorganger   : Ds. R.H. Veldman 
ouderling van dienst  : Klara – Peter v.d. Bosch 
organist   : Volkert Boertjes 
lector    : Linda Assink 
koster    : Gé Dingerink 
collecte   : 1e Diaconie en eredienst 
      2e Bloemenfonds 
 
Kindernevendienst  Henk en Niels 
Oppasdienst   Anja Vrieling en Marije Scholten 
  
Orde van dienst  
Met medewerking van de cantorij zingen we voor de dienst van lied 274 NLB en de liederen 
37 en 47 uit Hemelhoog. In de dienst zingen we Ps. 86: 2,4 en 5, Lied 274: 1 en 2, Lied 37, 
Lied 150a: 1,2 en 3, Ps. 142: 1,3 en 4, Ps. 42: 5 en 7, Ps. 25: 2 en 6, Lied 362: 1 en 2 en 
Lied 45.  
We lezen: 1 Samuël 24 vers 1 – 23 en Mattheus 28 vers 18 – 20.  
 
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’ 
   
Heilig avondmaal 13 oktober 
Zondag 13 oktober bent u weer van harte welkom om het avondmaal  mee te vieren.  Mocht 
u dit graag thuis willen doen dan kunt u contact opnemen met  Jennita Meulink, 0523 858336 
of met Hilly Bonte 0523 858299. 
 
Bestemming collecte; Carmel children’s home 
De stichting Carmel Childrens’s Home ondersteunt lokale projecten in India. Lokale projecten 
die gericht zijn op o.a.; opvangen van arme en alleenstaande kinderen, verzorgen van 
scholing, verstrekken van voedsel, kleding en onderdak. Bouwen van opvanghuizen, 
verzorgen van onderwijs uit  de Bijbel en het verstrekken van medische hulp. Om dit te 
realiseren heeft de stichting financiële middelen nodig, de opbrengst van de collecte is 
bestemd voor het project van de Carmel Childrens’s Home.  
 
Collecte werelddiaconaat 13 oktober; kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia 
Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse 
realiteit. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op 



een goede toekomst met onderwijs. De bevlogen medewerkers van FPT (Stichting Kleine 
Arbeider) zoeken naar alternatieven voor werk, zodat kinderen veilig zijn en niet te zwaar 
werk hoeven te doen. Zo’n 120 jongeren volgen vakonderwijs. Ze leren allerlei producten 
maken, die ze kunnen verkopen.  Ook hun ouders worden ondersteund. Met uw bijdrage kan 
het belangrijke werk van FPT worden voortgezet. 
 
Schilderijen met een verhaal 
Ook deze zondag staat in de tussenhal naar de Reestkamer, weer een schilderij met een 
verhaal erbij. Geniet er even van! Hierna hangen we het in de Schutse. 
Heeft u ook een schilderij met een verhaal? Overleg dan met Loes Dunning of Wily Jentink.  
 
De expositiecommissie van de Reestkamer doet mee met de Rabo Club Support actie! 
De Rabo Bank investeert elk jaar een deel van de winst in clubs, stichtingen en 
verenigingen. Deze voeren dan campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is 
belangrijk, want elke stem is geld waard! Als je lid bent van de Rabo kun je stemmen op 5 
doelen. De deelnemende organisaties kun je hier zien:  https://www.rabo-
clubsupport.nl/vaart-en-vechtstreek/deelnemers 
 
Hoe kun je meedoen: Je kunt vanaf 27 september tot 11 oktober stemmen op 5 doelen in de 
gemeente Hardenberg. Het is daarvoor wel nodig dat je lid bent. Ben je dat nog niet dan kun 
je dit via deze link heel eenvoudig doen;                                                                        
https://www.rabo-clubsupport.nl/vaart-en-vechtstreek/lid-worden. 
Tijdens de finale-avond op maandag 14 oktober wordt op feestelijke wijze de uitslag bekend 
gemaakt. 
 
De expositiecommissie; wat doen wij en waar willen we het geld aan besteden: Door het 
organiseren van vrij toegankelijke exposities levert de expositie commissie een bijdrage aan 
de cultuur- en kunstbeleving in het Reestdal, voor volwassenen en kinderen. Bezoekers 
kunnen niet alleen kijken maar ook actief meedoen met workshops. Hiervoor zijn materialen 
nodig zoals o.a. inklapbare werktafels, andere benodigde materialen voor de workshops en 
vitrines voor het exposeren van andere kunstwerken. 
Stem op de expositiecommissie van de Reestkamer!                                   
Kijk op Rabobank.nl/clubsupport  
 
  
 
 
 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 10 oktober 2019 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  

https://www.rabo-clubsupport.nl/vaart-en-vechtstreek/deelnemers
https://www.rabo-clubsupport.nl/vaart-en-vechtstreek/deelnemers
https://www.rabo-clubsupport.nl/vaart-en-vechtstreek/lid-worden
mailto:leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl

