
 

 

Leef mee 
 

Zondag 26 mei 2019 
 
Doopdienst van 

 Jakob Jan Reinink, zoon van Kor en Elise 
Reinink en broertje van Annemarie. 

 Marinus Jan Christiaan Bakker, zoon van 
Douwe en Rineke Bakker en broertje van 
Jente, Derk en Reinier.  

 
Het thema is: ‘De eerste liefde’. 

 

    

             

 

 

Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Teddy en Henk Koonstra. 
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 9.30 uur in de Brugkerk, Doopdienst 
  voorganger     : ds. R.H. Veldman 
  ouderling van dienst  : Jolande Assink 
  organist      : Arjen Hagels 
  lector       : Henk Jentink 
  koster      : Gé Dingerink 
  collecte      : 1e Diaconie en Eredienst  
               2e Onderhoudsfonds gebouwen 
 

  Jeugdkerk       Pieter en Daniëlle 
  Kindernevendienst    Lieke en Joanne 
    Oppasdienst      Ingrid Baas en Wendy Scholten

  
 In de dienst zingen we: Lied 216 Dit is een morgen, Lied 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat,  
  Lied 340b, Apostolische Geloofsbelijdenis, GotZ. 79: 1, 2 Verbonden met vader en moeder, 
  Kinderopw. 185 De Here zegent jou (2x), ELB 459 Lees je bijbel bid elke dag,  
  Lied 675 Geest van hierboven, Lied 1006, Lied 704 Dank, dank nu allen God. 

 

We lezen: Jesaja 43: 1, 2 en Matteüs 3: 13-17  
 

 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’ 
  
In de vroegte 
De prot. gem. Oud Avereest-Balkbrug en het Landschap Overijssel organiseren ook dit jaar weer de 
traditionele dauwtrap-ochtend op Hemelvaartsdag in het Reestdal. Er zijn dit jaar weer 2 wandelingen.  
Voor de lange wandeling, die start om 6.15 uur is de inschrijving om 6.00 uur. Dit is een wandeling van 
ongeveer 2,5 uur. De tweede wandeling start om 7.00 uur, hiervoor is de inschrijving om 6.45 uur. 
Dit jaar starten we vanaf De Wheem. Goed schoeisel is aan te raden, want in het Reestdal kan het hier en 
daar nat zijn. Na de wandeling is er tijd om te ontbijten in de Wheem. 
Daarna wordt u van harte uitgenodigd voor de Hemelvaartsdienst om 9.30 uur in de Reestkerk. 
De kosten zijn  € 5,- voor deelname aan de wandeling en € 7,- voor de deelname aan de wandeling inclusief 
ontbijt. Mocht u van plan zijn om aan de wandeling en de broodmaaltijd deel te nemen geef u dan bij 
onderstaande personen op, dit om praktische redenen.  
Jennie Polinder   0523 23 48 32 (jennievanemst@hotmail.com) 
Hermien Katoele   0523 65 73 04 (katoeleh@hotmail.com) 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 

Kopij Leef Mee 

De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 30 mei 2019, 18.00 uur
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