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Dankdag  
Samen met de Bloemenhof hebben we op school de jaarlijkse actie voor de 
voedselbank gehouden. Er zijn heel wat tasjes gevuld. Dank allemaal. Normaal 
gesproken zouden we allemaal iets meenemen naar de Beek, omdat het dankdag is. 
We doen het nu anders.  
U kunt in de komende week van maandag 
t/m donderdag tussen 10 en 12 uur 
producten voor de voedselbank bij de 
Höftekerk brengen. Het is op dit moment 
hard nodig omdat de toevoer terugloopt en 
de vraag meer wordt. U kunt producten 
brengen zoals bijv. pasta, rijst bami, 
houdbare halfvolle melk, broodbeleg (jam, 
pasta, pindakaas) soep of groenten in blik, 
koffie of thee.  
Wanneer wilt doneren kan dat op rekening 
nummer NL66RABO0126330891 
Elk bedrag is welkom en uw bijdrage wordt 
zeer gewaardeerd.  

Emailadres:       inzameling Bloemenhof 
info@voedselbank-hardenberg.nl. 
 

 

Baaldervelddienst zondag 1 november 2020 vanuit de 
Opgang te Radewijk om 10 uur  
YouTube kanalen:  PKN Radewijk en PKN Baalderveld 

Thema "D A N K B A A R" 
Voorganger Piet Langbroek en muziek op keyboard door Elvira Nijmeijer.  
Welkom en afkondigingen en begingebed door Wout Meinen.  
Lied 218  Dank U voor deze nieuwe morgen bij het aansteken van de Paaskaars 
door Jannes van der Velde.                                                                                                                        
Begroeting en Drempelgebed met lied 424 en gezongen responsieregel door 
Marco van Baardwijk. Inleiding bij de dienst. Lied : "Dank u wel"   
Gebed ‘God van alle mensen. Lezing en overweging Deuteronomium 26: 1 t/m 
10. Muzikaal  intermezzo. Lezing en overweging bij 1 Timoteus 4 vers 4 en 5. 
Lied en tekst  “Met nieuwe woorden voor een oud verhaal.’’ 
Dankgebed. Aandacht voor de collecte door Ester Eggengoor, diaken. 
Afscheidslied ‘Het Boek gaat dicht. Wegzending en zegen met lied 430 ‘Met 
vrede gegroet en gezegend met licht.’ 

 



             
 
                  
 

Baaldervelddiensten 
De Baaldervelddiensten worden de rest van dit jaar gehouden in de kerk in 
Radewijk, de Opgang. Zondag 1 november is het de eerste keer.  
We beginnen om 10 uur. Je kunt je aanmelden via de scipio-app en de dienst volgen 
via YouTube kanaal ‘PKN Radewijk’  
Op 15 november is er een doopdienst; op de Gedachteniszondag 22 november 
hebben wij om 14.00 uur de dienst.  
 

YouTube kanaal:  PKN Baalderveld 
We hebben ons YouTubekanaal geopend. 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 de nieuwsbrief 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.  
 

Pastoraat 
.   Zieken: Rein Sijbesma is voor revalidatie naar de Vogellanden in Zwolle gegaan. 
We wensen Rein daar alle goeds toe met de wens dat verder herstel zich doorzet. . 
Het thuisadres is  Pinksterbloem 24, 7772 NJ  
 
.   Dank je wel: Wij zetten graag dit berichtje op de nieuwsbrief. 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.  
Op het YouTubekanaal PKN Baalderveld kun je ons filmpje zien.  
Groetjes 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 
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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 
 
 
 
 
 
 
De liturgische schikking Baaldervelddienst november 2019  
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