
  
 
 
              Leef mee 
              zondag 18 augustus 2019 
              
     

  
 
Begroeting. Vanmorgen wordt u begroet door Ans Lap, Annie en Gert Meinen 
 
 
9.30 uur. Dienst in de Brugkerk;  
Thema: Een woord van vuur 
Voorganger:     Ds. R.H. Veldman 
Organist:      Freddy Bruins 
Ouderling van dienst:  Henk Jentink 
Lector:       Lida van den Brink 
Koster:       Bert Koonstra 
Collecten:      1e collecte: Diaconie en eredienst 
         2e collecte: Bloemengroet 
Kindernevendienst   Henk en Niels 
Oppasdienst:     Renate Baas en Janiek Scholten 
 

 
Orde van dienst 
Psalm 150 Loof God, loof Hem overal; 
Bemoediging en groet; Lied 283, 1, 2, 4, In de veelheid van geluiden; 
Kyriëgebed; Gloria, Lied 146c: 1, 7 Alles wat adem heeft love de Here; 
Gebed om de Heilige Geest; 
Kindermoment; 
Bijbellezing: Jeremia 23: 23-29 (door Lida van den Brink);Psalm 119: 1, 40 Welzalig wie de rechte 
wegen gaan; 
Bijbellezing: Lucas 12: 49-56 (door Lida van den Brink); Lied 316: 1, 3 Het woord dat u ten leven 
riep; 
Preek; Lied 864: 1, 2, 4 Laat ons de Heer lofzingen; 
Dankgebed en voorbeden; Onze Vader; 
Collecte; Lied 423 Nu wij uiteengaan; Zegen  

 
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 
 
Kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad, nummer 8, september 2019 verschijnt op 30 augustus. De kopij hiervoor 
dient uiterlijk dinsdag 20 augustus binnen te zijn per e-mail kerkbladreestenbrug@hotmail.com of 
in de bus Meppelerweg 56a. 
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Kinderdorp 
De komende week is alweer de laatste week van de zomervakantie. Just4kids organiseert 
traditioneel het Kinderdorp.  Dit mag je niet missen: 
Woensdag 21 aug. Goochelaar Jan Kosters in de Brugkerk. 

Donderdag 22 aug. Knutselmiddag op het plein en in de Schutse. 
Vrijdag 23 aug. Camping ’t Reestdal met spelencircuit voor groep 1 t/m 4 en Levend 
Stratego voor de groepen 5 t/m 8. Aan het eind van de middag komt de brandweer en is er 

de buikschuifbaan. Echt cool. 
De middagen beginnen om 13.30 uur en zijn om 16.00 uur afgelopen. Tot ziens in het Kinderdorp! 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
kopij voor de contactbrief:  
De kopij voor de volgende contactbrief kunt u doorgeven via leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  Graag voor 
donderdag 22 augustus 2019, 18.00 uur. 
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