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Zondag 27 januari 2019 
 
  

             

 

Begroeting 
Deze zondag wordt u begroet door Teddy en Henk Koonstra. 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Reestkerk Themadienst 
  voorganger     : de Paasbroeders 
  ouderling van dienst  : Jolande Assink 
  organist      : Arjen Hagels 
  koster      : Bert Koonstra 
  collecte      : 1e Diaconie en Eredienst 
               2e Bloemengroet 
 
  Kindernevendienst    Henk en Niels 
    Oppasdienst      Saakje Rijkeboer en Anne Dunnink
 

 

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’ 
  
 

Zingen voor de dienst 
 Zondag 3 februari gaan we, onder begeleiding van de cantorij, weer zingen voor de dienst. Op het 

programma staan de liederen: 137a, 527 en 802 uit het liedboek. De cantorij gaat deze liederen oefenen op 
woensdag 29 januari 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!) 

 

 Dienst Fort zondag 3 februari  
 Alle inwoners van Fort en wijde omstreken, ook u en jij, zijn zondagmorgen 3 februari van harte welkom  
 in de Snikke. Om 10.30 uur begint de dienst met als thema 'Ik verlang naar...'. Waar verlang je naar?   
 We zingen, lezen en horen over verlangens. Muzikale medewerking wordt verleend door Sound of Church 

o.l.v. Gea Gijsbertsen. Voorganger is ds. Meinske van Sandijk - van der Wal (want er was nog een belofte  
 te vervullen). Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of limonade. Welkom!  
 

 

- 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 31 januari 2019, 18.00 uur. 
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