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Zondag 29 september 2019 
 
 
 
 
 

Begroeting
Deze zondag wordt u welkom geheten door Jacobien Engel, Betty en Gerard Vos. 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 9.30 uur in de Reestkerk,  
  voorganger   : Ds. M. Develing uit Nieuwleusen 
  ouderling van dienst  : Jolanda Assink 
  organist   : Freddie Bruins 
  lector    : Betty Vos 
  koster    : Gé Dingerink 
  collecte   : 1e Diaconie en Eredienst  
        2e Orgelfonds 
 
  Kindernevendienst  Elise 
  Oppasdienst   Saakje Rijkeboer en Anne Dunnink 
   
In de dienst zingen we: NLB 92 vers 1 en 2, NLB  305 vers 1 en 2, NLB 377 vers 1, 4 en 6,  
NLB 968 vers 1 en 2, NLB 975 vers 1, 3 en 4, NLB 969 vers 1, 2 en 3, NLB 431c Gezongen 
Amen. 
  
We lezen: Efeziërs 2: 1-10 en Efeziërs 2: 11-22 
   
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’

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. 
 
Oefenen cantorij 
Vóór de dienst van zondag 2 okt. zingen we de liederen: 973, 395 en 168 uit het liedboek. 
De cantorij gaat deze liederen oefenen op dinsdag 27 sept. van 19.00-20.00 uur in de 
Schutse. U bent van harte welkom om mee te oefenen en hoeft dan niet op zondag mee te 
doen met de cantorij (mag natuurlijk wel!) 
 
 
 

 



De Wandeling 
Vandaag om 14.00 uur starten we 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 3 oktober, 18.00 uur. 
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