
 

 
Leef mee 

 

zondag 3 februari 2019 
 

             

 

 
Begroeting 
 Deze zondag wordt u begroet door Joke en Piet Hagedoorn. 

 
Kerkdienst 

  zondagmorgen om 10:00  uur in de Reestkerk  
  voorganger:    Ds. J.G. Zomer uit Staphorst       
  ouderling van dienst:  Klara/Peter v.d. Bosch 
  lector:          Janny Paasman 
  organist:      Volkert Boertjes 
    koster:      Gé Dingerink 
  collecte      1e Diaconie en eredienst 

       2e Kerk in Actie, Werelddiaconaat 
 
   Kindernevendienst 
   Groep 1 t/m 8    Ingrid 
    
   Oppasdienst:     Anja Vrieling en Marije Scholten      
    

We zingen voor de dienst en er is koffie, thee en limonade na de dienst.  
 
Orde van dienst 
We zingen: Lied 137a, Lied 527, Lied 802, Ps. 93: 1,2,3 en 4, Lied 1005, Lied 527, Lied 413, Ps. 138: 2 en 4.  
We lezen: Exodus 24 vers 9 en 18 en Lukas 4 vers 21 en 30 

 
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’ 
 
Bijeenkomst 

De dienst van afgelopen zondag 27 januari heeft veel los gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen 
gehoord kan worden in zijn verhaal en gevoel. Daarom is aankomende donderdag 7 februari de Schutse 
open tussen 20.00 en 22.00 en staat de koffie klaar om verhalen te delen. Wat heeft het met je gedaan?  
Wat is voor jou belangrijk? Wat heb jij nodig? Verhalen delen, niet om gelijk te krijgen, maar om elkaar te 
ontmoeten en wat voor elkaar te kunnen betekenen. Kun je donderdag niet, maar wil je wel graag je verhaal 
kwijt, neem dan contact op met de ouderlingen dit kan ook via ouderlingen@pg-oudavereestbalkbrug.nl 

 
Uitnodiging voor de jeugd vanaf 12 jaar tot ongeveer 20 jaar! 

Vrijdag 8 februari 2019: Jeremiah Pelatja komt vertellen over de periode van zijn leven in de criminaliteit, 
ervaringen en verkeerde beslissingen. 
De avond begint om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur koffie en thee. Neem gerust een vriend(in) mee. 
Jullie zijn van harte welkom in de Brugkerk (Zwolseweg 104 Balkbrug).   
Geef het even door als je komt, we weten dan ongeveer hoeveel er komen:  Wilma Dunnink 
(wilmadunnink@gmail.com) /Jolande Assink (jassink@hetnet.nl) 

 

Collecte werelddiaconaat 3 februari 
Overleven met cyclonen en overstromingen in Bangladesh 
Bijna na jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat 
het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen 
talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door 
je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed 
waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.  
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Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties 
worden getraind in rampenpreventie. 
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig 
mogelijk te laten leven 

 
Heilig Avondmaal 10 februari 

Zondag 10 februari bent u weer van harte welkom om het avondmaal  mee te vieren. Mocht u dit graag thuis 
willen doen, dan kunt u contact opnemen met Jennita Meulink,0523-858336 of Marloes ter Burg 0523- 
677282.   
 

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. 
 

Mest voor uw tuin 
Evenals voorgaande jaren houden de kerkrentmeesters van de Prot.Gemeente Oud Avereest – Balkbrug 
weer een mestactie voor de tuin. Het is droge rundveemest die niet ruikt en erg gemakkelijk te verwerken is. 
De mest is uitstekend te gebruiken voor gazon, borders  en  moestuin.  
De mest kost 15,- per m3 en kan tot 22 februari  per mail besteld worden bij robertvrieling@gmail.com   
Opgave is ook mogelijk via de intekenlijsten die op de lectuurtafel liggen in de Schutse. 
Is één m3 u teveel, doe dan samen met uw buurman. SVP naam, adres, telefoonnummer en aantal m3 
opgeven en zo mogelijk ook uw mailadres.  
De bestelde mest kan op 2 maart tussen 8.30 u. – 14.00 u. tegen  contante betaling afgehaald worden van 
de parkeerplaats bij de Brugkerk in Balkbrug. De opbrengst van deze mestactie wordt geheel besteed aan 
het onderhoud van de tuin van de Brugkerk en de pastorie. 
Werkgroep Mestactie /kerkrentmeesters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopij Leef mee 

De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 7 februari 2019 om 18.00 uur via e-mailadres: leefmee@pg-
oudavereestbalkbrug.nl  
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