
  
 
 
              Leef mee 
              zondag 21 april 2019 
              
     

  
 
Begroeting. Vanmorgen wordt u begroet door Janny van Roosmalen en Marrie Kuiper 
 
 
9.30 uur. Dienst in de Reestkerk; Pasen 
Met medewerking van Lisanne Dijkstra, David Veldman en Loes Dunning 
Zingen voor de dienst: Lied 624 “Christus onze Heer verrees” 

Lied 645: 1, 2, 5, 6 “Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode,” 
Voorganger:     Ds. R.H. Veldman 
Organist:      Freddy Bruins 
Ouderling van dienst:  Bé Poolman 
Lector:       Leen Hoogenboom 
Koster:       Gé Dingerink 
Collecten:      1e collecte: Diaconie en eredienst 
         2e collecte: Onderhoudsfonds Gebouwen 
Kindernevendienst   Ageeth 
Oppasdienst:     Inge Baas en Wendy Scholten 
 

 
Orde van dienst 
Welkom; Lied 630, “Sta op een morgen” 
Openingswoorden; Lied 287: 1, 5 “Rond het licht dat leven doet” 
Gebed; Gloria, lied 632, “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven” 
Lisanne en David: Ik zal er zijn, Sela; Opwekking 770; 
Gebed; Kindermoment; Kinderpaaslied: AWN I,27: 1, 2, 3, 4, De Heer is waarlijk opgestaan, 
Halleluja 
Bijbellezing: Johannes 20: 1-18; Lisanne en David: Zie hoe Jezus daar loopt; Opwekking 614 (deel 
samenzang) 
 
 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon 
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruizig hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon 
 
Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha 
Als de koning der Joden word Hij veracht 
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
als Hij roept 'Het is volbracht!' 
 
refrein:  
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor mij droeg 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg  
 
In het rijk van de dood is Hij neer gedaald 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 
maar de steen van het graf is nu weg gehaald 
Jezus leeft! Hij is opgestaan! 
 



Gemeente zingt mee :  
Refrein  
 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid 
U bent Jezus de hoogste Heer 
 
Refrein 
 
 Overdenking; Lied 637 “O vlam van Pasen, steek ons aan” (mel. Daar juicht een toon) 
Lisanne en David: Happy day; (Gemeente zingt met David mee. ) 
 
Oh happy day (oh happy day) 
Oh happy day (oh happy day) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
He washed my sins away (oh happy day) 
Oh happy day (oh happy day) 
 
Oh happy day (oh happy day) 
Oh happy day (oh happy day) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
He washed my sins away (oh happy day) 
Oh happy day (oh happy day) 
 
He taught me how to watch, fight and pray, fight and pray 
And live rejoicing every, everyday 
 
Oh happy day (oh happy day) 
Oh happy day (oh happy day) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
He washed my sins away (oh happy day) 
Oh happy day (oh happy day) 
 
He taught me how to watch, fight and pray, fight and pray 
And live rejoicing every, everyday 
 
Gebeden; Lied 1006 Onze Vader; Collecte 
Lisanne en David: When you believe (uit de film Prince of Egypt); 
Opwekking 213, “U zij de glorie”; Dankwoord; Zegen 

. 
Projectlied: 
Refrein:    Wij bidden om een nieuw begin, 

        een nieuw begin van leven. 
        God stuur ons toch uw wereld in 
        om liefde door te geven. 
  
        Jezus gaf hoop aan de mensen in nood. 
        Maar wie hielp hem in het uur van zijn dood? 
        God laat niet los waar hij ooit begon. 
        Hij geeft het leven als licht van de zon. 
Refrein.... 

  
 
 



 
 
 
 
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 
 
Ontmoetingsmiddag dinsdag 23 april 2019 
Dinsdagmiddag 23 april om 14.30 uur is de laatste  ontmoetingsmiddag. Een mooie gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan en kennis te maken met Ds. Remko Veldman. We  hopen u/jou 
te ontmoeten in de Schutse. Ds. Remko Veldman en Peter en Klara van den Bosch (ouderlingen 
Vieren en Ontmoeten) 
 
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. Het 
beloofd een gezellige dag te worden met een mooi, afwisselend programma waarover u meer kunt 
lezen in het kerkblad.  De bus vertrekt om 9.00, om  ongeveer 17.00 verwachten wij weer terug te 
zijn in Balkbrug.  U kunt nog mee. De dagtocht is niet leeftijd gebonden!  Wilt u mee, opgeven kan 
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  De bijdrage voor het 
dagprogramma en de bus is 25 euro p.p. de rest draagt de diaconie bij.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
kopij voor de contactbrief:  
De kopij voor de volgende contactbrief kunt u doorgeven via leefmee@pg.oudavereestbalkbrug.nl  Graag voor 
donderdag 25 april 2019, 18.00 uur. 
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