
Leef mee 
 
Zondag 9 mei 2021 
 

 
Kerkdienst 
Vanmorgen is er, vanwege alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus,  
een online viering in de Reestkerk die vanaf 09.30 uur te zien en te beluisteren is. 
 

Voorganger   : Ds. R.H. Veldman 
Organist   : - 
Ouderling   : Henk Jentink 
Lector    : Henk Jentink  
Koster    : Henk Tuin / Gé Dingerink 
Collecte   : 1e Diaconie en Eredienst 
      2e Bloemengroet 
 

Orde van dienst 
In deze dienst wordt Ruben Seinen gedoopt,  
zoon van Richard en Anja, broertje van Nienke en Emma. 
 
We zingen:  Lied 216: Dit is een morgen / Kracht van uw liefde / Laat de kind’ren tot mij komen / 

Verbonden met Vader en moeder / Een parel in Gods hand / Blijf in mij (Sela) /       
Ik wens jou (Trinity) 

 
We lezen: Bijbellezing: Johannes 15: 9-17 
 
Bij de dienst 
In deze dienst zal Ruben Seinen, zoontje van Anja Laarman en Richard Seinen en broertje van 
Nienke en Emma, uit Dedemsvaart gedoopt worden. Er zullen genodigden van het gezin in  
de kerk aanwezig zijn. Alle anderen kunnen thuis de dienst online meebeleven. Anja heeft  
een tijd kindernevendienst gegeven en het zou dan ook fijn zijn als kinderen nu ook mee  
zullen kijken. We hopen op een feestelijke dienst. 
 
Leef Mee! 
Deze zondag is Moederdag. Het wordt gevierd ter ere van het moederschap. Een dag van 
waardering voor moeders. In gezinnen die Moederdag vieren staat de dag in het teken van het 
verwennen van moeder. Ze krijgt veelal ontbijt op bed en cadeaus. Van huishoudelijke taken wordt 
ze vrijgesteld. De jongere kinderen hebben vaak op school of op het kinderdagverblijf cadeaus 
gemaakt. 
 
De oorsprong van Moederdag ligt in het klassieke Griekenland, als verering van een godin-
moeder. De moderne Moederdag is vanaf begin vorige eeuw gevierd toen de betekenis werd 
verlegd naar waardering voor de moeders. Er werd moeite gedaan om in beeld te brengen wat de 
rol van de moeder in het gezin en de maatschappij is. Die rol is in de loop van de jaren behoorlijk 
veranderd.  
 
Als voorbeeld stel ik mijn eigen moeder die geen betaald werk deed. Mijn vader verdiende het 
brood op de plank voor heel het gezin. Moeder deed het huishouden, ving ons op met thee en 
eten, en alles wat het huishouden vroeg. Ook al was het geen strikte scheiding van taken, toch 
was dit wel de grote lijn. Verder deed ze vrijwilligerswerk voor kerk en maatschappij. 
De moderne gezinnen doen het over het algemeen anders. Moeders en vaders werken beide en 
dus moet het opvoeden en huishouden ook anders zijn verdeeld. Als we dan ook nog de 
verschillende culturen in ons land bekijken is er een grote diversiteit. Daarom denk ik dat ook 
Moederdag op een diverse manier wordt gevierd. Want hoe waardeer jij je moeder? Daar gaat het 
om. Waardeer je haar van hoe ze je als kind helpt met wassen en kleden, eten koken etc.? Of dat 



ze de strikjes in je haar doet? Of waardeer je haar om de opvoeding die je mag krijgen? Of hoe ze 
je beschermt als je kattenkwaad hebt uitgehaald en je wordt gesnapt? Bedenk het maar. 
 
Dit jaar is het vanwege de pandemie voor de tweede keer op Moederdag dat het een risico is om 
naar moeder te gaan. Alhoewel, wie gevaccineerd is heeft weinig kans op besmetting en heeft de 
nodige weerstand opgebouwd. Toch zal iedereen eigen afwegingen maken. En wie de moeder 
moet missen zal deze dag het gemis waarschijnlijk sterker voelen dan op andere dagen. We 
mogen God danken en bidden voor de moeders. Dat zullen we zeker ook in de onlinedienst doen. 
Ik hoop dat je ook van harte kunt danken voor je moeder.  
- Remko Veldman 
 
Bloemengroet 
Vandaag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente als felicitatie 
naar mevr. H.Brinkman-Koonstra, De Tjalk 49, Dedemsvaart en naar mevr. A.Brouwer-Moulijn, 
Schuttevaer 71, Dedemsvaart. 
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 9 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; Bloemengroet op rekeningnr. NL91RABO-0373715749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
Wilt u de datum van de dienst vermelden? 
 
Kerkdiensten met 30 personen 
Vanaf donderdag 13 mei (Hemelvaart) gaan we weer kerkdiensten houden waarbij 30  
gemeenteleden aanwezig mogen zijn. Men moet zich vooraf opgeven bij ds. Veldman,  
telefonisch of via de mail. De regels (1½ m, mondkapje bij binnenkomst, niet zingen) blijven 
van kracht. Van harte welkom! 
 
13 mei Hemelvaartsdag  
Op donderdag 13 mei is er om 9.30 uur in De Reestkerk een dienst. Deze kan ook online gevolgd 
worden. Voorganger: Ds. R.H. Veldman; Organist: Freddy Bruins; Ouderling: Hermien Katoele;  
Lector: Bea Buiter; Koster: Gé Dingerink. 
 
Ook voor de collecte tijdens de dienst van Hemelvaartsdag kunt u gebruik maken van de kerkgeld 
app Appostel of u maakt gebruik van de mogelijkheid om geld over te maken. 
 
De collectes donderdag 13 mei hebben 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 vermelden? 
 
 
 
 

-  Fijne zondag gewenst! -  
 

Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 13 mei, 18.00 uur. 


