
Leef mee 
 
Zondag 16 februari 2020 
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Tineke de groot en Henny Berends 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Brugkerk m.m.v. “Pop Up koortje” 
voorganger   : Ds. R.H. Veldman 
ouderling van dienst  : Leen Hoogenboom 
organist   : Freddy Bruins 
lector    : Willemijn Bonestroo 
koster    : Siem Brasjen 
collecte   : 1e Diaconie en eredienst 
      2e Orgelfonds 
 
Jeugdkerk   Rineke en Wilma 
Kindernevendienst  Renate 
Oppasdienst   Anja Vrielink en Anne Dunnink 
  
Orde van dienst  
Voor de dienst zingt het Pop Upkoortje voor ons: Opwekking 180 (Bron van licht en leven) en 
Opwekking 407 (Hoe groot zijt Gij).  
In de dienst zingen we: Ps. 67:1 en 2, Opw. 180, Opw. 764, Lied 314: 1 en 2, Lied 316: 1,2 
en 4, Lied 310, Lied 315: 1 en 3 en Lied 425.  
We lezen: Exodus 2: 1-20 en Matteüs 5: 17-20.  
 
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’ 
   
Ontmoetingsavonden 
De komende maanden staan er een aantal ontmoetingsavonden (voorheen wijkavonden)  
gepland. We gaan aan de slag met het jaarthema:  Een goed verhaal. 
Misschien hebt u/heb jij een voorwerp thuis dat veel voor u/jou betekent, waar u/ jij een  
verhaal bij hebt. Wilt u/wil jij dat meenemen en daar iets over vertellen? 
In de bijbel lezen we ook verhalen. Wanneer is een bijbelverhaal voor u/jou een goed  
verhaal?  
 
 
Kom meepraten op één van de ontmoetingsavonden, om 20.00 uur in de Schutse op:   

 Dinsdag 18 februari 

 Donderdag 5 maart 

 Donderdag 12 maart 
 

Aanmelden voor deze avonden mag bij Klara van den Bosch (0523-649485) of   
klara@zuivelboerderijdewaard.nl.  

mailto:klara@zuivelboerderijdewaard.nl


 
 
40 Dagen project;  Tehuis  dementerende ouderen Oekraïne 
Het 40 dagen project is dit jaar bestemd voor een tehuis voor dementerende ouderen in de 
Oekraïne. In de Oekraïne worden mensen met dementie in mensonterende situaties in de 
psychiatrie opgesloten. Stichting Nederland voor Oekraïne heeft daar een huis geopend om 
deze mensen passende zorg te geven. Meer informatie leest u hierover in het kerkblad en 
krijgt u bij de start op 1 maart. Tijdens de 40 dagen tijd willen wij geld inzamelen voor dit 
project. Elke zondag staan er Oekraïense potten bij de deur om geld in te doen. Op zaterdag  
21 maart is er een leuke, gezellige curiosa markt. Heeft u nog leuke spullen thuis staan om 
te verkopen op deze markt  dan kunt u dit brengen naar; Teun Snijder Molenweg 45 of 
Jennita Meulink De Linie 15. Alvast hartelijk dank! 

Kerkbalans 2020. 
Maandagavond, 3 februari j.l. zijn de toezeggingsformulieren voor Kerkbalans 2020  
ingeleverd. De “lopers” hebben weer een prima prestatie geleverd door in de 2 weken ervoor 
de formulieren te bezorgen en weer op te halen. Heel hartelijk dank hiervoor! 
De stemming onder hen was prima en onder het genot van en kopje koffie kon men  
zijn/haar verhaal kwijt. Meestal positief. We zijn nu bijna 14 dagen verder en kunnen 
constateren dat het totaalbedrag aan toezeggingen ook positief is. Op dit moment staat de 
teller op ongeveer € 123.000,--. Weliswaar een paar duizend euro lager dan vorig jaar,  
maar duidelijk meer dan waar in de – sluitende – begroting voor 2020 vanuit is gegaan (€  
120.000,--). In het kerkblad van maart zal nader worden ingegaan op verdere conclusies. 
Hartelijk dank aan alle (gulle en minder gulle) gevers. 
De dankbare kerkrentmeesters. 
  
Samen lezen teksten van Dietrich Bonhoeffer 
Het is zomaar een spontane gedachte. Maar die zijn niet altijd de minste. Het is dit jaar het 
jaar van Dietrich Bonhoeffer, de grote Duitse theoloog die vlak voor het eind van de tweede 
wereldoorlog, 75 jaar geleden is omgebracht in concentratiekamp Flossenbürg. Hij heeft veel 
geschreven, zijn gedachten hebben veel invloed en ook ik citeer regelmatig van hem. Wie 
heeft er zin om een/twee avonden met mij teksten van hem te lezen en er over mee te 
praten? De bijeenkomst zal gehouden worden maandag 17 februari in de Schutse om 20.00 
uur. Weet je welkom!  Ds. Remko Veldman 
 
Kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad, nummer 3, maart verschijnt op vrijdag 28 februari. De kopij hiervoor 
dient uiterlijk dinsdag 18 februari binnen te zijn per email 
kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in de bus van Meppelerweg 56a.  
 
 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 20 februari 2020 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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