
Leef mee 
 
Zondag 22 januari 2023 
 

- Bijbelzondag –  
 
 
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Henk en Teddy Koonstra. 

 

Kerkdienst (ook online) van Schrift en Tafel om 10.00 uur vanuit de Brugkerk,  
Voorganger                : ds. R.H. Veldman 
Ouderling  : Leen Hoogenboom 
Lector   : Jacobien Engel 
Koster   : Bert Koonstra 
Organist  : Arjen Hagels 
Collecte  : 1e  Avondsmaalcollecte, St. Hadassa Hoeve 
     2e Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
 

Kindernevendienst : Henk en Niels 
Oppasdienst  : Elise Reinink en Wendy Scholten 
 
We zingen  : Lied 221 vers 1,2 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht 
     Lied 139b Heer, U doorgrondt en kent mij 
     Lied 362 vers 1 en 3 Hij die gesproken heeft.. 
     ELB 295 vers 1 t/m 4 Wij worden genodigd aan tafel te gaan 
     Lied 405 vers 1 en 4 Heilig, heilig, heilig 
     Lied 381 vers 1, 2 en 4 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet 
     Lied 568a Ubi caritas et amor 
     Lied 868 vers 1,2 en 4 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 

We lezen  : Psalm 139 
  
Bloemengroet 
 
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar twee 
gemeenteleden.  
 
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’ 
 

Collectes zondag 22 januari  
Voor de collectes kunt u gebruik maken van de kerkgeld app Appostel of overmaken. 
De collectes hebben de volgende bestemmingen: 
1e collecte: Avondmaalscollecte; St. Hadassa Hoeve Ane op rekeningnr.  
NL 74 RABO 03737 36 134 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
o.v.v. Hadassa 
2e collecte: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap rekeningnr. NL 91 RABO 03737 15 749 
t.n.v. CvK P.G. Oud Avereest-Balkbrug           
Wilt u het doel van de collecte en de datum van de dienst erbij vermelden? 
 

Eerste collecte 22 januari; Avondmaalscollecte voor St. Hadassa Hoeve Ane 
Stichting Hadassa Hoeve is opgericht om jonge vrouwen (tussen de 16 - 23 jaar) die niet 
zelfredzaam zijn, vanwege bijvoorbeeld een turbulente jeugd of een sociale beperking, te 



helpen zelfstandig te kunnen leven. Zij creëren voor hen een veilige en prettige woon-
werksituatie. Tijdens het verblijf op de Hadassa Hoeve krijgen de vrouwen een 
begeleidingstraject, met als doel dat zij hun talenten (weer) ontdekken en deze gaan 
inzetten. Er zal iemand van de Hadassa Hoeve in de dienst wat komen vertellen over dit 
goede doel. 
 
Tweede collecte 22 januari voor het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap                  
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. 
Hun missie is dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de 
Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en 
onze weg verlicht.  
Ze werken aan verschillende Bijbelvertalingen, de app Mijn Bijbel. En ook Bijbels, boeken en 
de Prentenbijbel voor kinderen. Voor meer informatie; kijk eens op mijnbijbelgenootschap.nl 
Het NBG kan deze missie uitvoeren mede dankzij uw steun. Alvast hartelijk dank.  
 

Reestkuier 
Wandelen staat voor stilte, bezinning en verbinding. We wonen op een bijzondere plek, aan 
de Reest, waar je in alle rust op adem kunt komen. We beginnen met een meditatief 
moment, en in de wandeling is ruimte voor stilte, gesprek en genieten. Je bent van harte 
welkom om mee te doen aan deze beweging van lichaam en geest. 
Woensdagmorgen 25 januari, 9.30 uur. Startpunt: Het Trefpunt aan de Meppelerweg.  

Na afloop drinken we een kopje thee of koffie. 
 
Welkom aan tafel, reminder 
In het kerkblad hebt u er al over kunnen lezen, maar hierbij een herinnering. 
Aan tafel ontstaan mooie gesprekken en je ontmoet elkaar. Daarom willen wij graag een 
maaltijd organiseren waarbij iedereen is uitgenodigd. We maken er een maaltijd met 
stampotten van. De datum is 7 februari en we beginnen om 18.30 uur in de Schutse.  
We vragen van iedereen een eigen bijdrage van € 5,- 
Opgeven voor de maaltijd kan tot 31 januari bij Hennie Loerts telefoon 65 71 99 
We hopen op een mooie groep mensen. 
 

Open repetitie ASAF 
Christelijk Mannenkoor ASAF uit Dedemsvaart houdt maandag 30 januari a.s. een OPEN 
REPETITIE  in de Brugkerk, Zwolseweg 104. Graag ontvangen we tijdens die avond 
mannen, die altijd al eens bij een koor wilden zingen, maar nog nooit de stap hebben gezet. 
Nu hebt u de kans om de sfeer eens te proeven. Natuurlijk is uw partner ook van harte 
welkom, maar als mannenkoor gaat het ons natuurlijk om mannen. We beginnen om 19.45 
uur, maar als u wat eerder binnen komt lopen, kunnen we vooraf wat aanwijzingen geven. 
Graag tot ziens. 
 
 

-  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 vóór donderdag 26 januari 2023 - 18.00 uur. 


