
Leef mee 
 
Zondag 29 januari 2023 
 
 
 
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Marrie Kuiper en Tineke de Groot. 

 

Kerkdienst (ook online) om 10.00 uur vanuit de Brugkerk,  
Voorganger                : ds. J.C. Overeem uit Stiens 
Ouderling  : Henk Jentink 
Lector   : Frida Rosman 
Koster   : Jan Mulder 
Organist  : Freddy Bruins 
Collecte  : 1e  Diaconie en Eredienst 
     2e Onderhoudsfonds Gebouwen 
 

Kindernevendienst : Jennie en Jesse 
Oppasdienst  : Maaike Hornis en Lotte 
 
We zingen  : LB 1 vers 1 en 2, LB 305, LB 1008, LB 1001, LB 1006,  
     LB 413, LB 425 
 

We lezen  : Lucas 18: 9-14 en Zacharia 3: 1-5  
 
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 29 januari  
Voor de collectes kunt u gebruik maken van de kerkgeld app Appostel of overmaken. 
De collectes hebben de volgende bestemmingen: 
1e collecte: Diaconie en Eredienst op rekeningnr. NL 74 RABO 03737 36 134 t.n.v.  
Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug  
2e collecte: Onderhoudsfonds Gebouwen op 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? 
 
Collecte zondag 5 februari – KIA - Pakistan; Vaktraining voor jongeren  
Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond.    
Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een 
collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu 
onze hulp nodig hebben. 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met 
vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding 
bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een 
universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor 
geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, 
maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, 
waardoor er meer onderling begrip ontstaat.   
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan en 
andere wereld diaconale projecten. Helpt u mee ?   
 
 



Cantorij 
Zondag 5 februari  gaan we weer zingen voor de dienst; deze keer zijn dat de volgende 
liederen: uit het liedboek 78a (Luister volk van God ) en uit  Hemelhoog 416 (Jezus, U bent 
het licht in ons leven) en 498 (Wij leggen onze gaven). De cantorij gaat deze liederen 
oefenen op dinsdag 31 januari van 19.00 – 20.00 uur in de Schutse. Doet u mee? 
 
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 2 februari - 18.00 uur. 


