
Leef mee 
 
Zondag 2 februari 2020 
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Gerrie en Jan Jager.  
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Brugkerk m.m.v. de cantorij 
voorganger   : Ds. R.H. Veldman 
ouderling van dienst  : Bé Poolman 
organist   : Henk Ningbers 
lector    : Linda Assink 
koster    : Bert Koonstra 
collecte   : 1e Diaconie en eredienst 
      2e Kia Werelddiaconaat 
 
Kindernevendienst   Jennie en Bart 
Oppasdienst    Elise Reinink en Janiek Scholten 
  
Orde van dienst  
Met medewerking van de cantorij zingen we voor de dienst de liederen 524 en 712 uit 
Hemelhoog en lied 992 uit het liedboek. In de dienst zingen we Ps. 66; 1 en 7, ELB 398, Lied 
1005, Lied 835; 1,2 en 3, NH Bundel 174:1, lied 1006 en Opwekking 710.  
We lezen: Mattheus 5: 1-12.  
 
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’ 
   
Heilig Avondmaal 9 februari 
Zondag 9 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 Hilly Bonte 0523 858299. De avondmaalcollecte is bestemd voor Open Doors; 
Een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Voor meer informatie; zie kerkblad 
februari. 

 

Schilderij met een verhaal. 
Vanaf vandaag is er weer een nieuw schilderij met een verhaal te zien in de Schutse. Bekijk 
het tijdens het koffie drinken. 
 
Bestellen huispaaskaars 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Als u een 
huispaaskaars wilt bestellen, wilt u dat dan voor 15 februari doorgeven aan; Coos Moes, tel: 
06-31634085 of via de mail coosmoes@hotmail.com.  
 
 
 

mailto:coosmoes@hotmail.com


Collecte werelddiaconaat 2 februari project Ghana  
Graag wil ik jullie laten weten dat de in 2018 gebouwde naaivakschool in Tamale (Ghana), 
mede gebouwd met jullie steun, goed draait. Er zijn nu 29 jonge vrouwen en 3 jonge mannen 
die naai- of weeflessen krijgen, aangevuld met reken- en taalvaardigheden. In mijn laatste 
update in maart 2019 schreef ik dat  we er naar streven om 1 van de leslokalen van de 
naaivakschool vrij te maken voor onderwijs aan kinderen. Nou dat is gelukt! Begin oktober 
vorig jaar zijn we van start gegaan met 8 kinderen, nu komen er 14. We zijn blij dat de om de 
school gebouwde muur niet alleen een verbetering geeft voor de overvloed aan water tijdens 
het regenseizoen, maar ook helpt om een veilige plaats te bieden voor de jonge kinderen. 
In november jl. mocht ik de school wederom bezoeken. Het was fijn om vrienden en 
bekenden weer te ontmoeten en kennis te maken met de nieuwe leerlingen. 
Tijdens de dienst van 2 februari vertel ik jullie graag, aan de hand van foto’s, over mijn 
verblijf in Ghana. Het wel en wee rondom de school, mijn de ervaringen en de 
toekomstplannen zullen voorbij komen. Eén toekomstplan kan ik al verklappen, er is te 
weinig ruimte voor het weven. Het plan is om een paviljoen te bouwen tegen de rechterkant 
van de school. Hier zijn we voor aan het sparen. Helpt u mee? 
Jenny Gerrits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 6 februari 2020 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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