
 

                          

Zondag 25 oktober 2020 

 
We hebben in september twee diensten in de       
Beek kunnen houden en één op de eerste 
zondag in oktober.  
 
Op 18 oktober ging de Baaldervelddienst in 
de Beek vanwege de corona maatregelen 
niet door.  
We zijn om verschillende redenen gestopt, 
o.a. om het signaal af te geven dat we onze  
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
voelen. 
We weten allemaal dat de opgaven van het 
aantal kerkgangers voor de diensten 
achterblijft. Dat is begrijpelijk en dat geldt 
voor alle kerken.  

 
De Algemene Kerkenraad heeft maandag 19 oktober 2020 het besluit genomen het 
aantal diensten terug te brengen naar drie per zondag. De diensten worden 
gehouden vanuit een locatie waar Livestream mogelijk is. Dit betekent voor ons dat 
de Baaldervelddiensten gehouden worden in de kerk in Radewijk, de Opgang. We 
beginnen daarmee op zondag 1 november om 10 uur. Je kunt je aanmelden via de 
scipio-app en de dienst volgen via YouTube kanaal ‘PKN Radewijk’ 
 

YouTube kanaal:  PKN Baalderveld 
We blijven zoeken naar mogelijkheden voor verbinding en het omzien naar 
elkaar. Eén van de manieren om dat te doen is het inzetten van sociale media en 
online mogelijkheden. We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van 
opname apparatuur voor beeld en geluid. 

 
We hebben ons YouTubekanaal geopend. Hier is ook de 
Baaldervelddienst die we in Radewijk houden te vinden. Je 
kunt in YouTube zoeken met de naam 'PKN Baalderveld'. We 
nodigen je uit om de filmpjes te bekijken en ons te blijven 
volgen door op ‘abonneren’ (subscribe) te klikken. 
 
  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 
 
 Mogelijkheid 
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.  
 
 

Onderaan zie je de orde van dienst voor zondag 25 oktober in de Matrix 
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Pastoraat 

.   Zieken: Rein Sijbesma verblijft in het ziekenhuis in Hardenberg. Er zal in de 
komende tijd een traject zijn van revalidatie. We wensen Rein hierbij kracht, maar 
ook rust toe. Kaartje aan het gezin doet goed, adres is  Pinksterbloem 24, 7772 NJ  
.   Dank je wel: Wij zetten graag dit berichtje op kerknieuws. Wij waren blij verrast 
door de vele mooie kaarten en prachtige bloemen die wij voor ons 50 jarig huwelijk 
op 16 oktober mochten ontvangen. Fijn dat zoveel mensen  aan ons gedacht hebben. 
Bedankt allemaal. Een hart. groet van Seine en Hennie Hakkers, Hondsdraf 1, 7772LX 
 

Blijf verbonden: 
 
Wanneer u een afspraak voor bezoek aan huis wilt kunt u dat telefonisch of per mail  
aanvragen. Vanwege de corona maatregelen zijn we zeer terughoudend en is een 
afspraak noodzakelijk. Er wordt van uitgegaan dat u zelf contact opneemt. Een 
telefonisch gesprek gaat gemakkelijker, we stimuleren om dat te doen. Zo zijn we 
verbonden en ‘in gesprek.’ 
 

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 in september 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. We 
hebben het idee dat nog niet alles is 
ingeleverd. Willen jullie het nog doen, het is 
nl. erg belangrijk voor ons wijkwerk. Dank!  
 
U kunt de bijdrage overmaken op het rek.nr. 
van de PGHH:   
NL56 RABO 0373721617  onder vermelding 
van ‘Bijdrage Baalderveldpot’  
 
Beheerder van de BV-pot is Maaike Huisjes  
E-mail: maaikehuisjes@gmail.com 
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Zondag 25 oktober 2020    Wijkgemeente Marslanden  

Viering in de Matrix om 09.30 uur 

thema  

‘Volharden. We zullen doorgaan.’ 

Voorganger Piet Langbroek 
 
You Tube kanaal  PKN Marslanden 
 

 

Welkom  - afkondiging door ouderling van dienst  

Paaskaars  aansteken en de Bijbel open leggen 

Aanvangstekst van lied 281 vers 1,2 en 6 Wij zoeken hier uw aangezicht 

Stilte - Begroeting en Drempelgebed 

Lied 1000 Wij zagen hoe het spoor van God sporen van mensen kruiste 

Inleiding bij het thema – Doorgaan, waarmee? 

Filmpje voor de kinderen: vervolg van het verhaal over Ezra  

Lezing en overweging Jesaja 35 

Muziek intermezzo – opname van Kees Kuiper op piano 

Lezing en overweging Hebreeën 12 vers 1 en 2  

Lied 608 De steppe zal bloeien – opname met Kees Kuiper 

Gebed en  ‘  Onze Vader ‘ 

Aandacht voor de collecte  

Improvisatie door Kees Kuiper (opname) 

Wegzending en zegen 

 


