
Leef mee 
 
Zondag 25 juli 2021 
 
 

Kerkdienst 
Vanmorgen is er om 9.30 uur een kerkdienst in de Reestkerk. 
Deze dienst is ook online te volgen op kerkdienst gemist. 
 

Voorganger   : ds. R. H. Veldman 
Ouderling   : Jolande Assink 
Lector    : Jacobien Engel 
Koster    : Gé Dingerink 
Organist      : Arjen Hagels 
 

We gaan weer zingen in de kerk! Voorzichtig, ingetogen … Lied: Psalm 100: 1, 2, 4 (orgel + 
zang), Lied 657: 1, 4 Zolang wij adem halen. (orgel + zang), Lied: Weinig is veel, Schrijvers voor 
gerechtigheid, Lied: 838: 1, 3 O grote God die liefde zijt. (orgel + zang), Lied: 415. Zegen ons 
algoede (orgel + zang) 

We Lezen; Deuteronomium 8: 3 en Johannes 6: 1-13  

Leef mee! 
Enkele weken geleden was het al aangekondigd dat het beraad over het zingen in de kerk zal 
worden gehouden. Nu ik weer terug ben van vakantie is het zover. We gaan voorzichtig zingen 
deze zondag. Het is meer dan een jaar geleden dat dit kan. Al veel kerken gingen ons voor. Het 
orgel mag weer spelen en de gemeente begeleiden in samenzang. Ieder moet dan wel anderhalve 
meter afstand houden en ventilatie is ook belangrijk.  
De eeuwen door hebben mensen in de kerk adem gehaald om ‘de lofzang om het leven’ gaande te 
houden. Ze hebben gezongen, zachtjes of uit volle borst, en zo stem te geven aan het geloof. Wat 
is het zingen gemist. Met video’s hebben we de muziek gaande gehouden en anderen gaven zo 
stem aan het geloof. Maar stil zitten luisteren, of in stilte meezingen is het toch echt niet. 
 
Zolang wij adem halen schept Gij in ons de kracht 
Om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 
Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 
Lied 657: 1 
 
Wij zijn teruggekomen van vakantie, maar velen zijn vertrokken naar verre oorden of ergens in 
Nederland. De overwegingen van de coronarisico’s zijn gemaakt of worden nog gemaakt. Ik denk 
dat er ook wel zorgen zijn voor wie thuis blijven. Niet alleen om het missen, maar ook over hoe het 
zal gaan. Juist tegen mensen die bezorgd zijn zei Jezus “Wees niet bezorgd”. En dat bedoelt Hij 
niet kort door de bocht en makkelijk. Nee, Hij wijst ons erop dat ons leven in Gods hand is. We 
mogen vertrouwen. Kijk maar naar de vogels in het veld, de leliën die bloeien. God zorgt voor hen. 
Het leven is goed. En zo is ook Gods zorg voor ons mensen.  
En verder kunnen wij voor elkaar zorgen door iets te laten horen, door geruststellende berichten. 
“Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!” 
 
Ds. Remko Veldman 
 
Bloemengroet. 
Vandaag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente na een ziekenhuisopname 
naar de heer F. Zijlstra, Hoofdweg 13 en naar mevr. Miedema-van Gorcum, Fort 50k. 
Wie wil de bloemen wegbrengen? 
 



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 25 juli hebben de 
collectes de volgende bestemmingen: 
1 e  collecte  ;Diaconie en eredienst op rekeningnr.: NL74RABO-0373736134  t.n.v. Diaconie  
Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2 e  collecte ; Bloemengroet; op rekeningnr.  NL91RABO-0373715749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden ? 
 
Overstromingsramp  Limburg  
 
Het Nationaal Rampenfonds heeft het bankrekeningnummer 777 opengesteld om een bijdrage te 
doen voor de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg. 
U heeft ongetwijfeld de beelden gezien ,de  berichten gelezen over de overstromingen in Limburg.  
De landelijke overheid en verzekeringen bieden hulp bij leningen van de nood en dekken van 
schade aan huizen en bedrijven. Maar er blijft nog veel  nood over door de gevolgen van deze 
ramp. Het Nationaal Rampenfond bied van hieruit hulp  
Als  diaconie hebben wij besloten een gift over te maken van  €250,00.  Wij bevelen de actie van 
het Nationaal Rampenfond dan ook van harte aan. Kom in actie voor de slachtoffers van deze 
ramp. 
Giften kunnen worden overgemaakt via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777  Voor 
meer informatie zie; https://nationaalrampenfonds.nl/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Fijne zondag gewenst! – 
 
Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 29 juli, 18.00 uur. 


