
 

 
Leef mee 

 

zondag 15 oktober 2017 
 

             

 

 
Begroeting 
 Deze zondag wordt u begroet door familie Hogenkamp.  

 
Kerkdienst 

  zondagmorgen om 09.30  uur in de Reestkerk 
  voorganger:      drs. M. van Sandijk 
  ouderling van dienst:  Willy Jentink 
  lector:          Marjan Baauw 
  organist:      Freddy Bruins 
    koster:      Siem Brasjen 
  collecte      1e Diaconie en eredienst 

       2e Werelddiaconaat 
 
   Kindernevendienst 
   Groep 1 t/m 8     Annemiek 
    
 
   Oppasdienst      Saakje Rijkeboer en Ingrid Baas 
  
Orde van dienst 
We zingen: Ps. 139; 1,3 en 4, Lied 837; 1,3 en 4, Lied 316; 1,2 en 4, Ps. 36; 1 en 3, Ps. 103; 1, 3  en 4, Lied 
836: 1,4 en 5 en Lied 885. 
We lezen: Jona 3: 4 tot en met Jona 4: 11. 

 
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’ 
 
Rondom 25 – gespreksgroep 

Donderdagavond start deze gespreksgroep. Van harte welkom in de pastorie om 20.00 uur. Een mail met 
het onderwerp ontvangen jullie vooraf nog even.  

 

Uitnodiging voor een ontmoetingsavond van contactpersonen, ouderlingen en ds. Meinske 
Dinsdag 17 oktober in de Schutse, om 20.00 uur. Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. 
Dan hopen we elkaar weer te ontmoeten en over de verschillende taakgroepen te kunnen bijpraten. 
Na de pauze heeft ds. Meinske met ons over: We zijn op weg! Een open huis in het pastoraat. 
Van harte welkom.  Namens college van Ouderlingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 19 oktober 2017 om 18.00 uur via e-mailadres: leefmee@pg-
oudavereestbalkbrug.nl  
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