
 

                          

 

Zondag 18 oktober 2020 

 
THUISWERKEN 

 
Soms is het bureau 
een plaats van ontmoeting 
letters lezen uit het verleden 
woorden zenden naar de toekomst 
binnen en buiten niet gescheiden 
ver weg komt hier aan  
dicht bij richt zich tot  
wie aanwezig is 
aan de andere kant 
aan tafels elders in het land 
aan de overzijde van de zee. 
 
Zet de muziek zacht 
of hard  

 
je bent niet alleen.  

 
Baaldervelddienst afgelast 
 

De wijkkerkenraad Baalderveld heeft donderdagavond helaas moeten besluiten dat 
de dienst in de Beek op zondag 18 oktober as. niet door gaat vanwege de corona 
maatregelen. Er zal binnenkort overleg zijn over het vervolg van onze wijkdiensten 
en de online mogelijkheden die we kunnen ontwikkelen. 
  
  Nieuws 
Om onze nieuwsbrieven digitaal te ontvangen vragen wij u om uw e-mailadres door 
te geven door een mail te sturen naar :  kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl 
 

Pastoraat 
Zieken: 
Rein Sijbesma verblijft in het ziekenhuis in Hardenberg. We wensen hem sterkte en 
kracht toe, ook aan Jacqueline en de kinderen. Een kaartje kan naar het thuisadres, 
Pinksterbloem 24, 7772 NJ  
 
Vijftig jaar:  
Op vrijdag 16 oktober waren Seine en Hennie Hakkers 50 jaar getrouwd. Ze zijn 
samen blij en dankbaar voor deze feestelijke dag. Wij feliciteren hen van harte met 
deze feestelijke tijd, hopen dat ze dit fijn kunnen vieren en wensen het alle goeds 
voor de toekomst. Adres is Hondsdraf 1, 7772 LX 
 

Blijf verbonden: 
Ds. Piet Langbroek is elke maandagmorgen van 10 uur tot 12 uur in de consistorie 
van de Höftekerk aanwezig voor ontmoeting en gesprek. Welkom zonder afspraak.  
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Wanneer u een afspraak voor bezoek aan huis wilt kunt u dat telefonisch of per mail  
aanvragen. Vanwege de corona maatregelen is een afspraak noodzakelijk. Er wordt 
van uitgegaan dat u zelf contact opneemt.  
 

Taakgroep pastoraat   06 204 072 87  pastoraatbv@gmail.com 
Wijkpredikant   06 422 160 19    info@pietlangbroek.nl 
 

Wanneer u bij de wijkkerkenraad iets te melden of te vragen hebt, stuur een mail 
naar onze wijkscriba  jannymarsman@gmail.com 
 

Baalderveldpot 
Het envelopje is bij jullie in de bus gedaan voor de jaarlijkse bijdrage aan de 
Baalderveldpot. In de brief staan de inleveradressen. Het geld wordt besteed aan 
het organiseren van activiteiten en aan wijkeigen kosten in onze wijkgemeente. Wilt 
u het niet vergeten, het is nl. erg belangrijk voor ons wijkwerk. Dank!  
 
U kunt de bijdrage ook overmaken op het rek.nr.  
van de PGHH:  NL56 RABO 0373721617   
onder vermelding van ‘Bijdrage Baalderveldpot’  
 
Voor declaraties en giften voor de BV-pot kunt u bij Maaike Huisjes terecht, 
Fonteinkruid 25.  
E-mail: maaikehuisjes@gmail.com 
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