
Leef mee 
 
Zondag 19 januari 2020 
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Ans Lap en Klaasje Goetssch 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Brugkerk    
voorganger   : Ds. J.C. Overeem 
ouderling van dienst  : Jolanda Assink 
organist   : Freddie Bruins 
lector    : Janny Paasman 
koster    : Jan Mulder 
collecte   : 1e Diaconie en Eredienst 
      2e Algemeen Kerkenwerk 
Kindernevendienst  : Ageeth 
Jeugdkerk   : Pieter en Danielle 
Oppasdienst   : Saakje Rijkeboer en Wendy Scholten 
  
Orde van dienst  
We zingen:  
Lied voor de dienst: LB 482; Intochtslied: LB 71: 5 en 6 
LB 464: 2, 6, 9, 10; LB 159a; LB 939; Slotlied: LB 150a 

We lezen: 
Woord van dankbaarheid: Lucas 1: 8-17  
Schriftlezing: Lucas 2: 22-40  

 
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’ 
   
 
102.000 Namen lezen, Westerbork, 24 januari 2020. 
Een groep van 16 deelnemers gaan op weg voor het grote leesproject van 102000 namen 
van joden die in de tweede wereldoorlog niet meer terugkwamen. Het zal plaatsvinden in een 
tent op het kampterrein van Kamp Westerbork. We vertrekken om 18.00 uur vanaf de 
Schutse/Brugkerk, zoveel mogelijk carpoolen. Voor wie dat wil kan zich zonder vooraf aan te 
melden aansluiten, dan is dat wel zonder leesopdracht. Alleen een avond meebeleven is 
zeker ook de moeite waard. Het is de bedoeling om na 22.00 uur zoveel mogelijk 
gezamenlijk weer te vertrekken naar Balkbrug. 
 
 
 
 



 
Donderdag 23 januari 2020, gaat ds. Remko Veldman het met ons hebben over “De 
toekomst van de kerk”. Kom je meedenken en praten? Wees welkom! Om 20.00 uur in de 
Schutse 
 
 
 
 
Kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad, nummer 2, februari verschijnt op vrijdag 31 januari. De kopij hiervoor 
dient uiterlijk dinsdag 21 januari binnen te zijn per e-mail kerkbladreestenbrug@hotmail.com 
of in de bus Meppelerweg 56a. 
 

 
 
   
 
 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 23 januari 2020 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  

mailto:kerkbladreestenbrug@hotmail.com
mailto:leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl

