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Zondag 29 december 2019 
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Joke en Piet Hagedoorn 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Reestkerk 
Top 2000 dienst 
voorganger   : Ds. R.H. Veldman 
ouderling van dienst  : Klara en Peter van den Bosch 
organist   :  
lector    : Bea Buiter 
koster    : Siem Brasjen  
collecte   : 1e Diaconie en Eredienst 
      2e Onderhoudsfonds gebouwen 
Kindernevendienst   
Oppasdienst    
   
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’ 
   
Zingen voor de dienst 
Zondag 5 januari gaan we, onder begeleiding van de cantorij, weer zingen voor de dienst. 
Op het programma staan de liederen: 321 uit de bundel Hemelhoog en 67a en 480 uit het 
liedboek. De cantorij gaat deze liederen oefenen op donderdag 2 januari van 19.00-20.00 
uur in de Schutse. U bent van harte welkom om mee te oefenen en hoeft dan niet op zondag 
mee te doen met de cantorij (mag natuurlijk wel!) 
 
Opnieuw Alpha in Balkbrug 
Vorig jaar startte voor het eerst een Alpha-cursus in Balkbrug en 
het komende seizoen willen we deze opnieuw aanbieden.  
Inhoud 
In 12 bijeenkomsten, op dinsdagavond, behandelen en bespreken 
we de belangrijkste aspecten van het christendom. Er is volop 
ruimte voor gesprek en vragen. Samen eten en contact hebben 
met elkaar vormen de basis om op een laagdrempelige manier 
voor het eerst of opnieuw kennis maken met het christelijk geloof. 
Informatieavond 
Misschien iets voor u/jou? Geef je op voor de informatieavond op 21 januari in De Schutse, 
Zwolseweg 104. We beginnen deze avond met een warme maaltijd en zullen vertellen hoe 
de rest van de bijeenkomsten zijn opgebouwd. Inloop vanaf 18.15 uur. Van harte welkom! 
Wil je voor ons koken? Graag! Namens het Alpha-team Balkbrug 2020, 
Theo Poelman: theopoelman8@gmail.com; 0523 65 65 38 
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- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 2 januari 2020 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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