
Leef mee 
 
Zondag 26 januari 2020  
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Trijntje Voorhorst en Jan Prins 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om  10.00 uur in de Brugkerk 
Thema: Timmeren aan de weg  
voorganger   : Ds. R.H. Veldman 
ouderling van dienst  : Klara van den Bosch 
organist   : Arjen Hagels 
lector    : Bea Buter 
koster    : Jan Mulder 
collecte   : 1e Diaconie en Eredienst 
      2e Fonds Media apparatuur 
Kindernevendienst  : Esther en Leonie 
Oppasdienst   : Anja Vrieling en Joanne Assink 
  
Orde van dienst  
We zingen:  
Lied 216 Dit is een morgen ; Lied 287: 1, 2, 5, Rond het licht dat leven doet 
Gloria: Psalm 150 Loof God, loof Hem overal 
Lied HH 396, Samen spelen / Kijk eens om je heen … (melodie AWN II, 28) 
Lied 289, Heer, het licht van uw liefde schittert 
Lied 531, Jezus die langs het water liep 
Lied: De stem van lichter leven (A.C. Bronswijk; melodie lied 272, wij zoeken in uw huis …) 
Lied 1006: Onze Vader 
Lied 423, Nu wij uiteengaan vragen wij God 
We lezen:  
Bijbellezing: Jesaja 49: 1-7  
Bijbellezing: Matteüs 4: 12-22  
 
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’ 
   
 
Zingen voor de dienst; oefenen dinsdag 28 januari 2020 
Zondag 2 februari gaan we, onder begeleiding van de cantorij, weer zingen voor de dienst. 
Op het programma staan de liederen: 524 en 712 uit de bundel Hemelhoog en 992 uit het 
liedboek. De cantorij gaat deze liederen oefenen op dinsdag 28 januari van 19.00-20.00 uur 
in de Schutse. U bent van harte welkom om mee te oefenen en hoeft dan niet op zondag 
mee te doen met de cantorij (mag natuurlijk wel!) 
 
 



Gespreksgroep dinsdag 28 januari 2020 
Op dinsdag 28 januari komt de gespreksgroep weer bij elkaar. Verhalen uit Genesis. Deze 
avond staat de Midrash centraal. Van harte welkom van 20.00 uur tot 21.30 uur in de 
Schutse. Groet, Henk 
 
Collecte werelddiaconaat 2 februari; Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda  
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt 
steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de 
velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen 
in hun strijd om het dagelijks bestaan. Meer informatie hierover vindt u in het kerkblad van 
januari. 
 
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.nr. 06-31634085 of via mail coosmoes@hotmail.com  
 

 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 30 januari 2020 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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