
 

 

Leef mee 
 

Zondag 20 januari 2019 
 
 
  

             

 

Begroeting 
Deze zondag wordt u begroet door Henk Jentink en Ben van Mourick. 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Reestkerk Doopdienst van Pim Jansen en Emma Seinen  
  voorganger     : ds. M.S. van Sandijk-van der Wal uit Holten 
  ouderling van dienst  : Reina Broekman 
  organist      : Freddie Bruins 
  lector       : Henk Jentink           
  koster      : Gé Dingerink 
  collecte      : 1e Diaconie en Eredienst 
               2e PKN Oecumenisch arbeid 
 

  kindernevendienst    Renate en Else 
    oppasdienst      Renate Baas en Janiek Scholten
 

Orde van dienst  
 We zingen: ELB 218 - Samen in de naam van Jezus, Opwekking 488 - Kracht van Uw liefde (met youtube), 

Een parel in Gods hand (met youtube), Lied 340b – Apost. Geloofsbelijdenis, GotZ 79: 1 en 2 - Verbonden 
met vader en moeder, Psalm 62: 1 en 5, ELB 188 - 'k Stel mijn vertrouwen, Lied 416: 1, 2 en 4  

 

We lezen: Psalm 62: 6-9 en Lucas 8: 22-25

Na de dienst kunt u de doopouders feliciteren en is er voor iedereen koffie/thee/limonade.  
 

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 kerkblad  
Het volgende kerkblad, nummer 2, februari 2019 verschijnt op vrijdag 1 februari as. De kopij hiervoor dient 
uiterlijk dinsdag 22 januari as. binnen te zijn per e-mail kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in   
de bus van Meppelerweg 56a.  
 
Kopij Leef Mee 

De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 24 januari 2019, 18.00 uur. 
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