
  
 
 
              Leef mee 
              zondag 14 april 2019 
              
     

  
 
Begroeting. Vanmorgen wordt u begroet door Hinke en Dick Hoogenkamp 
 
 
9.30 uur. Dienst in de Reestkerk;  
Palmpasen 
Voorganger:     Ds. R.H. Veldman 
Organist:      Freddy Bruins 
Ouderling van dienst:  Wilma Dunnink 
Lector:       Frieda Brinkman 
Koster:       Jan Mulder 
Collecten:      1e collecte: Diaconie en eredienst 
         2e collecte: Onderhoudsfonds Gebouwen 
Kindernevendienst   Lieke en Joanne 
Oppasdienst:     Anja Vrieling en Marije Scholten 
 

 
Orde van dienst 
Welkom; Psalm 122: 1,3 
Bemoediging en groet; Opw. 32: “Dit is de dag” (afgeleid van Psalm 118) 
Projectlied; Kinderen naar de nevendienst 
Kyriëgebed; Lied 550: “Verheug u, gij dochter van Sion,” 
Gebed; Lezing: Lucas 19: 29-40; Lied 552: 1, 2 “Dit is een dag van zingen” 
Lezing: Hebreeën 10: 8-10; Lied 552: 3 “Dit is een dag van zegen” 
Preek; Psalm 118: 1, 5 
Gebeden;… Onze Vader. 
Wanneer de kinderen terugkomen in de kerk zullen ze een rondje lopen door de kerk. Tijdens het 
lopen zingt de gemeente het lied: Opw. 240. “Hosanna, hosanna, de koning komt”. 
De kinderen vertellen voor in de kerk nog iets over de stok die ze hebben gemaakt. Waarna ze 
kunnen gaan zitten. 
Collecte; Lied 556: “Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen deze laatste dagen.” 
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 
 
 
Collecte Witte donderdag 18 April 2019; Heilig avondmaal 
Tijdens de paascyclus vieren wij het heilig avondmaal op witte donderdag  18 april.  
De avondmaal  collecte op witte donderdag is bestemd voor de Stichting Om - Arm Afrika,  voor de 
naaivakschool in Tamele (Ghana) waar Jenny Gerrits zich met veel enthousiasme inzet.  In het 
kerkblad van april leest u meer waar de opbrengst van de collecte specifiek voor bestemd is. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Woensdag 22 mei 2019: Dagje uit met ouderen; Bezoek Gevangenismuseum Veenhuizen. 
Op 22 mei a.s. gaan we een bezoek brengen aan het Gevangenismuseum in Veenhuizen.  Een 
gezellige dag uit, met een mooi programma. In het kerkblad van april kunt u het hele programma 
van deze dag bekijken.  Bent minder goed ter been; er zijn rolstoelen aanwezig op deze locatie. 
Wilt u meegaan  dan kunt u zich opgeven  bij Marloes ter Burg tel . nr. 0523-677282 of via mail 
hburg@home.nl  en ook bij Jennita Meulink tel. nr. 0523-858336 of via de mail 
jennitameulink@hotmail.com  vóór 1  mei.  De bijdrage voor het dagprogramma en de bus is 25 
euro p.p. de rest draagt de diaconie bij.   
 
Kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad verschijnt op vrijdag 26 april. De kopij hiervoor dient uiterlijk dinsdag 16 
april binnen te zijn per e-mail kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in de bus Meppelerweg 56a. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
kopij voor de contactbrief:  
De kopij voor de volgende contactbrief kunt u doorgeven via leefmee@pg.oudavereestbalkbrug.nl  Graag voor 
donderdag 18 april 2019, 18.00 uur. 

 
  

mailto:hburg@home.nl
mailto:jennitameulink@hotmail.com
mailto:kerkbladreestenbrug@hotmail.com
mailto:leefmee@pg.oudavereestbalkbrug.nl

