
 

 
Leef mee 

 

zondag 10 februari 2019 
 

             

 

 
Begroeting 
 Deze zondag wordt u begroet door familie Scholten. 

 
Kerkdienst 

  zondagmorgen om 10:00  uur in de Reestkerk, Heilig Avondmaal   
  voorganger:     Ds. M. Winters-Karels   
  ouderling van dienst:  Wilma Dunnink 
  lector:          Linda Assink 
  organist:      Freddie Bruins 
    koster:      Gé Dingerink 
  collecte      1e Avondmaalscollecte 

       2e Algemeen kerkenwerk 
 
   Kindernevendienst 
   Groep 1 t/m 8    Jacqueline en Timo 
    
   Oppasdienst:     Margreet Dirksen en Wendy Scholten       
  
Orde van dienst 
We zingen: Ps. 25: 2 en 6, Lied 841: 1,4 en 2, Lied 656: 1 en 3, Lied 653: 1 en 4, Lied 840: 1,2 en 3, Lied 
868: 1, Lied 385: 1, 2 en 3 en Lied 418: 1,2 en 4.  
We lezen: Johannes 15, vers 1 tot en met 8 en Jacobus 3, vers 13 tot en met 18.  

 
Lofprijzing en tafelgebed  

Tijdens het tafelgebed reageert de gemeente op de voorganger met de hieronder vetgedrukte teksten:  
V: De Heer zij met u! 
A: De Heer zal ons bewaren. 
V: Verheft uw harten! 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
V: laten wij danken de Heer onze God 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
V Ja U komt onze dank toe, Heer onze God 
 Overal en altijd ………… 
V …………… 
V   en  zingen wij van harte: (na deze woorden zet de organist gelijk in en zingen we loflied lied 868: 1 ‘Lof 
zij de Heer, de almachtige koning der ere’) 
V ..…. Want in die nacht waarin Hij werd overgeleverd heeft Hij een brood genomen, het gezegend, 
gebroken, gegeven en gezegd: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven’. Zo heeft Hij de beker 
genomen, dankzeggend gezegend, rondgegeven, en gezegd: ‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, voor 
u en voor velen vergoten tot vergeving van zonden. Drinkt allen daaruit, en doe dit tot mijn gedachtenis’ 
ALLEN: 
Zijn dood gedenken wij, 
Zijn opstanding vieren wij, 
Zijn toekomst verwachten wij, 
Maranatha! 
 

Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan 
worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
13 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’ 
 
 



 
 
 

Avondmaalscollecte; Het Thomashuis Balkbrug 
In een Thomashuis wonen 8 a 9 volwassenen met een verstandelijke beperking op een zo gewoon mogelijke 
manier met elkaar samen. Het lijkt in veel opzichten op het leven in een gewoon gezin. Een warm nest waar 
alles draait om liefde en geborgenheid. Elke bewoner wordt gezien als een uniek individu met eigen 
interesses,  eigen maniertjes en talenten. Johan en Rinkje Hiemstra beheren het Thomashuis in Balkbrug, 
en wonen er samen met hun kinderen. Johan en Rinkje hebben ruime ervaring in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Samen met een klein  professioneel team geven zij 24 uurs zorg en 
begeleiding.  De collecte tijdens het avondmaal is bestemd voor het prachtige werk wat Johan en Rinkje 
doen in het Thomashuis. 

 
Bestellen huispaaskaars 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Als u een huispaaskaars wilt bestellen 
wilt u dat dan voor  1 maart doorgeven aan: Coos Moes, tel.nr. 06-31634085 of via mail 
coosmoes@hotmail.com 

 
Gesprekgroep Gelijkenissen 

Op dinsdag 12 februari willen wij weer graag bij elkaar  komen in de Schutse. 
Er staan 2 gelijkenissen op het programma: 
·        De rijke man en de arme Lazarus uit Lucas 16 : 19 – 31. 
·        De zaaier. Deze gelijkenis staat in drie evangeliën: Matth. 13 / Marcus 4 / Lucas 8. 
We beginnen om 20.00 uur en stoppen rond de klok van half 10. 
Van harte welkom!                                                                           Henk en Jacobien 

 

Kerkbalans 2019 
Maandagavond, 4 februari j.l. zijn de toezeggingsformulieren voor Kerkbalans 2019 ingeleverd. 
De “lopers” hebben weer een prima prestatie geleverd door in de 2 weken ervoor de formulieren te bezorgen 
en weer op te halen. Heel hartelijk dank hiervoor ! 
 
Een eerste telling geeft een bedrag van ± €  116.000,00 te zien. 
De ervaring leert dat zo’n 1e telling nog niet te zien geeft wat er daadwerkelijk toegezegd wordt. 
Waarschijnlijk zal de  €  120.000,-- wel gehaald. 
Maar dat is dan wel fors lager dan de toezeggingen van 2018, ongeveer €  5.000,--. 
Het is nu nog te vroeg voor een analyse van het verschil t.o.v. 2018, maar een snelle conclusie is dat de 
oorzaak duidelijk gezocht moet worden door overlijden van betrokken gemeenteleden, door vertrek en ook 
door uitschrijvingen. 
In het kerkblad van maart zal hier verder op in worden gegaan. 
 
Hartelijk dank aan alle (gulle en minder gulle) gevers. 
In de begroting van 2019 was al uitgegaan van een verlaging en als er geen rare dingen gebeuren kunnen 
we het financiële eindresultaat met vertrouwen tegemoet zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopij Leef mee 

De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 14 februari 2019 om 18.00 uur via e-mailadres: leefmee@pg-
oudavereestbalkbrug.nl  
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