
Leef mee 
 
Zondag 9 februari 2020 
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Jansje en Henk Noeverman.   

Kerkdienst 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Brugkerk, viering van het Heilig Avondmaal.  
voorganger   : Ds. R.H. Veldman 
ouderling van dienst  : Hermien Katoele 
organist   : Freddy Bruins 
lector    : Jacobien Engel 
koster    : Bert Koonstra 
collecte   : 1e Avondmaalcollecte 
      2e Onderhoudsfonds Gebouwen 
 
Kindernevendienst  Elise  
Oppasdienst   Margreet Dirksen en Linda Assink 
  
Orde van dienst  
We zingen: Ps. 119: 1 en 40, Ps. 42: 1 en 3, Lied 136, Lied 838: 1,2,3 en 4, Lied 385: 1 en 2, 
Lied 405: 1 en 4, Lied 377: 1,2,3,6 en 7, Lied 103c: 1 en 2.  
We lezen: Exodus 1: 5 – 20 en Matteüs 5:13  
 
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 
Vandaag wordt het heilig avondmaal gevierd. De avondmaalcollecte is bestemd voor Open 
Doors. Dit is en organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Jan van Blanken zal 
tijdens de dienst informatie hierover geven. 
 
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.  
 
Mest voor uw tuin 
Evenals voorgaande jaren houden de kerkrentmeesters van de Prot.Gemeente Oud 
Avereest – Balkbrug weer een mestactie voor de tuin. Het is droge rundveemest die niet ruikt 
en erg gemakkelijk te verwerken is. De mest is uitstekend te gebruiken voor gazon, borders  
en  moestuin. De mest kost 15,- per m3 en moet vóór 28 februari  per mail besteld worden bij 
robertvrieling@gmail.com. Is één m3 u teveel, doe dan samen met uw buurman. SVP naam, 
adres, telefoonnummer en aantal m3 opgeven. De bestelde mest moet op zaterdag 7 maart 
tussen 8.00 u. – 14.00 u. tegen contante betaling afgehaald worden van de parkeerplaats bij 
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de Brugkerk in Balkbrug. De opbrengst van deze mestactie wordt geheel besteed aan het 
onderhoud van de tuin van de Brugkerk en de pastorie. 
Werkgroep Mestactie /kerkrentmeesters 
 
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. 

- 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  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 13 februari 2020 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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