
  
 
 
              Leef mee 
              zondag 28 april 2019 
              
     

  
 
Begroeting. Vanmorgen wordt u begroet door Frouwke en Roel Kunnekes 
 
 
9.30 uur. Dienst in de Reestkerk;  
2e zondag van Pasen; Quasi Modo Geniti 
Voorganger:     Ds. G. Brandorff uit Hardenberg 
Organist:      Arjen Hagels 
Ouderling van dienst:  Jolande Assink 
Lector:       Lida van den Brink 
Koster:       Bert Koonstra 
Collecten:      1e collecte: Diaconie en eredienst 
         2e collecte: Orgelfonds 
Jeugdkerk:      Jan en Henk 
Kindernevendienst   Jenny en Bart 
Oppasdienst:     Margreet Dirksen en Linda Assink 
 

 
Orde van dienst 
Inleidend Orgelspel 
Welkom en begroeting van de gemeente door ouderling van dienst  
VOORBEREIDING 
Intochtslied: 617: 1 t/m 6 (‘De Heer is waarlijk opgestaan’) 
Voorbereiding op de dienst met een stil, persoonlijk gebed; Votum en groet; 
Regels om na te leven: een eigentijdse vorm van de 10 geboden, vragenderwijs  
Lied 653: 1 en 7 (‘U kennen, uit en tot U leven’); Drempelgebed;  
Lied 778: 1 en 2 (‘O Here God, - ons liefst verlangen’)  
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om verlichting door de heilige Geest bij de opening van het Woord 
Lied 345:  1, 2 en 3 (‘Gij hebt uw woord gegeven’) 
‘Kinder’lied 791: 1, 2 en 6 (‘Liefde, eenmaal uitgesproken’)  
(Kinderen gaan naar Kindernevendienst) 
1e schriftlezing OT: Genesis 28: 10-22  (lector);Lied / Psalm 110: 1 en 2 (‘Van ganser harte loof ik 
Hem’)  
2e schriftlezing NT: Lucas 24: 13-35  (lector);Lied 255: 1 en 2 (‘Gij volgt ons uit Jeruzalem’) 
Overweging: “De Emmaüsgangers”; Lied 255: 3 en 4  (Kinderen terug uit KND) 
DIENST DER GEBEDEN 
Dankgebed; Voorbeden; Onze vader (NBV), gemeenschappelijk gesproken 
Collectes 
BEEINDIGING VAN DE DIENST 
Slotlied (staande): 641: 1, 2, 3 en 4 (‘Jezus leeft en ik met Hem’)  
Heenzending en Zegenbede (3 x gezongen Amen) 
i.v.m. Koningsdag: Lied 708: 1 en 6 (‘Wilhelmus van Nassouwe’)  
Afsluitend orgelspel  
 
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 
 



 
 
 
 
 
 
 
Weekje vakantie 
Van maandag 29 april tot/met zondag 5 mei willen we graag een weekje vrijaf nemen. Alleen voor 
bijzondere nood ben ik bereikbaar op mijn 06-nummer. Ds. Remko Veldman 
 
Herdenkingsdienst zaterdag 4 mei 2019 
Het 4 mei-comité nodigt u van harte uit om samen in een dienst de oorlogsslachtoffers te 
herdenken. De herdenkingsdienst is aanstaande zaterdagavond 4 mei om 19.00 uur in het MFC ’t 
Trefpunt, Meppelerweg 34 in Balkbrug.  
Muzikale medewerking wordt verleend door Pelgrim en het zangkoor Be a Light.   
Het ooggetuigenverhaal zal verteld worden door Minne Bosma.  
Na afloop van de korte dienst gaan we in stille tocht naar het kruispunt om samen met Plaatselijk 
Belang en hopelijk heel veel plaatsgenoten twee minuten stil te zijn en bloemen te leggen bij het 
monument, om zo samen de slachtoffers voor onze vrede te herdenken. 
Namens het 4 mei-comité, Theo Poelman  
 
Zingen voor de dienst zondag 5 mei 2019 
Zondag 5 mei gaan we, onder begeleiding van de cantorij, weer zingen voor de dienst. Op het 
programma staan de liederen: 344, 604 en 822 uit het liedboek. De cantorij gaat deze liederen 
oefenen op dinsdag 30 april 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!) 
 
Dagje uit  22 mei 2019; 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, wij vertrekken graag met een volle bus.  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.   
 
Bericht van de kerkrentmeesters  
In tegenstelling tot hetgeen in het nieuwste kerkblad van mei staat, is de woning aan de 
Meppelerweg, naast het Trefpunt, wel te huur per 1 juni aanstaande. 
Als u als gemeenteleden iemand weet die dit huis graag wil huren, dan horen wij dat graag. 
Informatie bij één van de kerkrentmeesters, of per telefoon 0523-649251. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
kopij voor de contactbrief:  
De kopij voor de volgende contactbrief kunt u doorgeven via leefmee@pg.oudavereestbalkbrug.nl  Graag voor 
donderdag 2 mei 2019, 18.00 uur. 
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