
Leef mee 
 
Zondag 22 september 2019 
 

 Vredeszondag  

 
 
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Ben van Mourick, Teddy en Henk Koonstra. 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 9.30 uur in de Reestkerk,  
 voorganger   : Ds. R.H. Veldman  
 ouderling van dienst  : Henk Jentink 
 organist   : Arjen Hagels 
 lector    : Frieda Brinkman 
 koster    : Jan Hummel 
 collecte    : 1e Diaconie en Eredienst  
        2e PKN: Vredeswerk collecte 
 
 Kindernevendienst  Renate 
 Oppasdienst   Renate Baas en Linda Assink 
  
Thema: Ga uit de weg!? 

In de dienst zingen we: Ps. 138 vers 1 en 2 U loof ik Heer, met hart en ziel; Lied 286 vers 1 en 3 Waar 

de mensen dwalen in het donker; Lied 146c vers 1 en 6 Alles wat adem heeft, love de Here; Liedje 
over David (via beamer); Ps. 139 vers 14 Doorgrond, o God, mijn hart; Lied 993 vers 1, 4, 6 en 7 
Samen op de aarde; Lied 1010 Geef vrede, Heer, geef vrede; 
Gotz lied 241 Ga mee met ons (Jan van Opbergen, melodie lied 247) 

 
We lezen: 1 Samuël 19: 8-17  en 1 Timotheus 2: 1-6  
   
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’ 
  
Gotz lied 241 Ga mee met ons (Jan van Opbergen, melodie lied 247)  
Ga mee met ons, trek lichtend ons voor-uit 
Naar tijd en land door U ooit aangeduid. 
Leef o in ons, de mens die leven moet, 
Een die de toekomst heeft die leeft voor-goed. 
  
Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 
Gun ons een flits, een teken in de tijd, 
Dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
En zonder wanhoop voor de vrede leeft. 

 
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop, 
Houd steeds in ons de toekomstmens ten 
doop. 
 
 
 

 
Minikerk 
Deze zondagmiddag is om 15.30 uur in de Brugkerk de minikerk. Voor de kleine gemeenteleden en 
hun ouders en grootouders. Kom je ook? 
 
Gewijzigd adres voor het afhalen van collectemunten  
In het laatste kerkblad staat niet de juiste naam/adres voor het afhalen van de collecte- munten. 
Bestelde munten kunt u afhalen bij Annely Grootens, Molenweg 51, 0523 23 70 77. 
 
 

 



Collecte Vredeswerk 22 september: Generaties voor vrede 
Op zondag 22 september is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die 
zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en 
solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en 
samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen 
jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in 
AZC ’s  met ouder-kind projecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun 
kinderen bevordert. In Srebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers 
van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken. 
 
Kledingactie 3 oktober 
Twee keer per jaar heeft de diaconie een kledingactie. Ook nu weer is deze bestemd voor de 
kledingbank. De kledingbank werkt samen met de voedselbank. De doelstelling is het verstrekken van 
kleding, schoenen en andere textielwaren aan inwoners van de gemeente Hardenberg die over 
onvoldoende financiële middelen beschikken om deze goederen zelf aan te schaffen. De kleding 
(kinder- dames- en herenkleding) moet schoon, heel en draagbaar zijn en kan op 3 oktober tussen 
19.00 en 20.00 uur in De Schutse worden afgegeven. 
 
De Wandeling 
Zondag 29 september om 14.00 uur vanaf de Schutse. In het kader van het jaarthema: Een Goed 
Verhaal gaan we ook dit jaar samen ´De Wandeling’ organiseren. Al wandelend praten met elkaar, 
verhalen vertellen, luisteren naar elkaar en de natuur, samen stil verder gaan. Zie ook het 
informatieboekje, blz.9. 
  
De expositiecommissie van de Reestkamer doet mee met de Rabo Club Support actie! 
De Rabobank 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 doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 26 september, 18.00 uur. 
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