
 

 

Leef mee 
 

zondag 10 maart 2019   

 

Eerste zondag van de 40 dagen-tijd 

 

In deze dienst wordt ds. Remko 

Veldman verbonden aan de 

Protestantse gemeente Oud Avereest – 

Balkbrug 

 

  

           

 

 

 

 

             

Begroeting: 

 Deze zondag wordt u begroet door de fam. Baas 

Medewerking wordt verleend door het gelegenheidskoor 

 

 Kerkdienst 

 zondagmorgen om 10.00 uur in de Reestkerk 

 voorganger  : Ds. G. Holverda uit Hardenberg 

 ouderling van dienst : Wilma Dunnink 

 lector   : Janny  

 organist  : Henk Ningbers 

 pianist   : Loes Dunning 

 koster   : Gé Dingerink 

 collecte  :1e  Diaconie en Eredienst 

     2e  Kerk in Actie: voorjaarszending 

 

  kindernevendienst : Renate en Else 

  oppasdienst  : Anja Vrieling en Marije Scholten 

 

Orde van dienst 

 We zingen: Lied 217 De dag gaat open voor het woord des Heren, (koor en gemeente-wisselzang) 
 Lied 84a Wat hou ik van uw huis (koor, couplet 1, 2; allen 3, 4, 5); Lied 305 Alle eer en alle glorie 
 Lied 681 Veni sancte Spiritus (eerst het koor twee maal, daarna gemeente twee maal) 
 Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben (herhalend);  
 Lied 221: 1, 2, 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht; Lied van Bronswijk uit ‘Rakelings nabij’  
 (pg. 38) (mel. Lied 834) 

 Lied 793: 1, 2 Bron van liefde, licht en leven, 
 

 We lezen: Lucas 4: 1 – 13 
 

 

 

 



 

 Aanvangstijd dienst biddag 

In de meest recente editie van het kerkblad staat in het rooster weergegeven dat de dienst op bid-
dag, komende woensdag 13 maart a.s., begint om 10.00 uur. Dat is niet juist. De dienst begint ’s 
avonds om 19.30 uur. Ds. Meinske van Sanddijk zal dan voorgaan. 
 

Gesprekgroep Gelijkenissen 
Op dinsdag 12 maart willen wij weer graag bij elkaar te komen in de Schutse. 
De volgende 2 gelijkenissen staan op het programma: 

·        De tien bruidsmeisjes uit Math. 25 : 1 - 13 
·        De farizeeër en de tollenaar uit Lucas 18 : 9 - 14 

We beginnen om 20.00 uur en stoppen rond de klok van half 10. 
Van harte welkom!                                                                           Henk en Jacobien 
 

10 maart  Collecte voorjaarszending;  Kerk zijn in Cuba 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het 
communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. 
Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te 
zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de 
Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, 
zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. 
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch 
onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. 
Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten 
zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen  
 
Dagje uit met ouderen ,  22 mei  
Bezoek Gevangenismuseum Veenhuizen. 
Op 22 mei a.s. gaan we een bezoek brengen aan het Gevangenismuseum in Veenhuizen. In het 
kerkblad van maart kunt u het programma van deze dag bekijken.  Bent minder goed ter been, er 
zijn rolstoelen aanwezig op deze plaats 
Noteert u het alvast in de agenda en geeft u het door wanneer  u deze dag gezellig met ons mee 
wil gaan?  Opgeven kan bij Marloes ter Burg tel . nr. 0523-677282 of via mail hburg@home.nl  en 
ook bij Jennita Meulink tel. nr. 0523-858336 of via de mail jennitameulink@hotmail.com  vóór 1  
mei.  De bijdrage voor het dagprogramma en de bus is 25 euro p.p. de rest draagt de diaconie bij.   
 

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' 

 
 

 

 

Kopij Leef Mee 

De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl. 
Graag voor donderdag 7 maart 18.00 uur. 
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